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SAMMANFATTNING

Den svenska hälso- och sjukvården är i många sammanhang en av de bästa i världen.
Samtidigt innehåller vårdorganisationen utpräglade effektivitetsreducerande element. Dels är
sjukvården idag till stora delar monopoliserad, dels är tjänsterna som utförs inte
marknadsmässigt prissatta och till sist är det ekonomiska ansvaret för verksamheten
begränsat.

Problemen denna studie kretsar kring, är huruvida en annorlunda och mer särreglerad
skadeståndsrättslig ansvarsformulering, d.v.s. ansvar oavsett fel och försummelse, skulle
förändra sjukvårdens utformning i förhållande till risk och risk- och skadebehandling.

Syftet är att undersöka huruvida den svenska hälso- och sjukvården är osäker och
samhällsekonomiskt ineffektiv genom att åskådliggöra risksituationen och riskhanteringen
inom dess högriskområden.

En kvantitativ undersökning på två sjukhus i Mellan- och Sydsverige är grunden för det
presenterade  empiriska materialet. Studien visar att risk- och skadebehandlingen inom de
undersökta områdena är undermålig i relation till hur motsvarande aktiviteter genomförs inom
den civila luftfarten. Den bristande risk- och skadebehandling påvisar att preventiva åtgärder
för att förhindra olyckor och misstag skulle kunna vara otillräckliga. Detta indikerar i sin tur
att hanteringen av olyckor inom vården är samhällsekonomiskt ineffektiv

Brister av preventiv behandling samt otillräckliga rapportsystem och informationsflöden
indikerar dessutom att det finns ett mörkertal beträffande misstag och olyckor inom vården.
Slutsatsen är därför att olyckshanteringen är samhällsekonomiskt ineffektiv och svensk hälso-
och sjukvård innehåller fler osäkra moment än vad som idag stipuleras.
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Förkortningar och definitioner:

JAA Joint Aviation Authorities
JAR  Joint Aviation Regulations
BCL Bestämmelser för Civil Luftfart
HSAN Hälso- och Sjukvårdens Ansvars Nämnd
HSL Hälso- och Sjukvårdslagen
LFV Luftfartsverket
LFS Luftfartslag
Löf Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
RM Riskmanagement
SFS Svensk Författningssamling
SHK Statens Haverikommission

Strikt ansvar Ansvar oavsett fel och försummelse.
Vållande Delvis orsakan av en skada, fastläggs beroende av situation.
Riskmanagement Ett systematiskt sätt att skydda verksamhet mot skador till ett

minimum av kostnader.

Box:
2.1 Människan som riskfaktor

Figurer:

1.1: Disposition
2.1: Olyckskostnader
2.1: Referensram
4.1: Skattade olyckskostnader inom hälso- och sjukvård

Diagram:

3.1-3.3: Informationsåterflöde
3.4-3.5: Fortbildning
3.6: Erfarenhet
3.7: Osäkerhet
3.8: Arbetsmiljö
3.9-3.10: Tidsbrist
3.11: Arbetstider
3.12-3.14: Rutiner
3.15: Medbedömning
3.16: Egenkontroll
3.17-3.18: Förvaring av läkemedel
3.19: Medicinsk behörighet
3.20-3.22: Beteckningar och innehållsdeklarationer
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Svensk hälso- och sjukvård är i dag i många sammanhang förmodligen en av de bästa i
världen, med god tillgång till moderna behandlingsmetoder, till mediciner och teknologi och
till ledande medicinsk forskning och utveckling Men även solen har fläckar. Alltsedan
nittontalets ’vårdkris’ har sjukvårdens ineffektivitet och bristande kapacitet debatterats i
media, ibland ekonomer och berörda politiker. Tre olika effektivitetsreducerande element har
angivits som orsaken till hälso- och sjukvårdens brister. Dels så bedrivs den svenska hälso-
och sjukvården till stor del som ett monopol, dels är vårdtjänsterna idag inte markandsmässigt
prissatta och tillsist är det ekonomiska ansvaret för utförda vårdtjänster begränsat.

Problemet många stött på i försök att påvisa hälso- och sjukvårdens ineffektivitet till följd av
dessa tre olika element, är att det finns ett förmodat mörkertal beträffande behandlingsskador
och uppkomna incidenter inom vården. En undersökning rörande behandlingsskadors verkliga
utbredning inom den amerikanska hälso- och sjukvården visar att antalet människor som
omkommer på grund av misstag inom vården är av samma dignitet som om tre fullsatta
jumbojets skulle störta varannan dag. (SVT, 26/2 2001) Att antalet behandlingsskador skulle
vara betydligt mer omfattande än vad sjukvårdens olika rapportsystem vittnar om, är dock
svårt att finna belägg för. Det är svårt att påvisa att brister resulterar i behandlingsskador och
vissa fall en för tidig död, i en verksamhet där det är naturligt att människor omkommer under
dess omvårdnad.

Det finns dock vissa möjligheter påvisa sjukvårdens handhavanden ifråga om riskprevention.
En jämförelse med en verksamhet vilken också innefattar människor och teknik men där de
yttre omständigheterna är av annan karaktär, d.v.s. en industri vilken inte lyder under ett
monopol, tjänsterna är prissatta och det ekonomiska ansvaret är väl definierat, skulle kunna
belysa riskhanteringens kvalitet. Effekterna av ett icke-identifierat ekonomiskt ansvar skulle
kunna påvisas genom att jämföra riskmanagement d.v.s. risk- och skadepreventionen inom
exempelvis den civila luftfarten, med hanteringen av samma frågor inom hälso- och
sjukvården. På så vis skulle det kunna gå att finna i vilka avseenden som risk- och
skadepreventionen inom de båda verksamheterna skiljer sig åt respektive stämmer överens.

1.2 Problemformulering
Problemen denna studie kretsar kring, är huruvida ekonomiskt kostnadsansvar och en
annorlunda och mer särreglerad skadeståndsrättslig ansvarsformulering, d.v.s. ansvar oavsett
fel och försummelse, skulle förändra sjukvårdens utformning i förhållande till risk och risk-
och skadebehandling. Är  risk- och skadepreventionen inom svensk vård samhällsekonomiskt
ineffektiv och skulle en förändring av sjukvårdshuvudmännens ekonomiska ansvar resultera i
en annorlunda resurshantering? Utförs svensk hälso- och sjukvård idag ifrån ett risk- och
skadepreventivt perspektiv?

1.3 Syfte
Syftet är att undersöka huruvida hälso- och sjukvården på två sjukhus i Mellan- och
Sydsverige är osäker och samhällsekonomiskt ineffektiv, genom att underöka och
åskådliggöra risksituationen och riskpreventionen inom dess identifierade högriskområden.
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1.4 Metod och avgränsningar
Studien är byggd kring tre delmoment, en teoretisk föredragning, en kvantitativ
enkätundersökning och en komparativ studie, vilka tillsammans utgör grunden för den
analytiska diskussionen kring riskmanagement och skadeståndsrättslig ansvarsformulering för
svensk hälso- och sjukvård. Uppsatsens metod är inte renodlad utan både deduktiva och
induktiva element förekommer. Den deduktiva delen tar sin grund i redan befintliga teorier
kring skadeståndsrättsligt ansvar, försäkring och riskmanagement.  De existerande teorierna
och modellerna inom detta område utgör underlag till en undersökning av ett antaget problem:
olyckor inom hälso- och sjukvården. Emellertid förekommer också induktiva element då
insamlat material från den kvantitativa enkätundersökningen vidare ger form åt studiens
resultat och är utgångspunkten för den analytiska föredragningen kring osäkerheten inom
hälso- och sjukvård och risk- och skadebehandling.

För att tydligare kunna påvisa och åskådliggöra situationen inom den svenska hälso- och
sjukvården kommer resultat från genomförd undersökning att relateras till den civila
luftfarten. Situationen inom den civila luftfarten inom undersökta områden används för att ge
stöd åt teorier och kommer att nyttjas som referenspunkt i fråga om risk- och skadebehandling
och säkerhetsarrangemang.

1.4.1 Avgränsningar
Studien är enbart genomförd på två sjukhus i Sverige och där på ett begränsat antal
avdelningar. Den kan därför enkom betraktas som en fallstudie varpå resultat skall tolkas med
viss försiktighet. Därtill tillkommer aspekten att tiden för genomförandet av studien är
begränsat och koncentrerat till två veckor. Tillfälliga omständigheter kan därför ha påverkat
resultatet. (För mer detaljerad information kring datainsamling se stycke 3.2)

Vidare begränsas undersökningen till att anta att endast vårdgivaren kan påverka och orsaka
en behandlingsskada. Dels för att studien inte omfattar undersökning av enskilda fall där
patientens egen påverkan kan påvisas, och dels för att en patient i många fall har mycket små
eller negligerbara möjligheter att påverka de parametrar som undersöks i denna studie.
Därjämte inskränks studien till de vårdområden vilka, enligt tillgänglig statistik, betraktas
som osäkra och oftare än andra är föremål för ansvarsanmälningar och fall för
patientförsäkringen.

Beträffande befintligt material rörande den civila luftfartens säkerhetsföreskrifter,
arbetsförhållande och rutiner kommer dessa inte att ifrågasättas då de 1: inte är huvudföremål
för uppsatsen utan endast kommer att användas som referenspunkt och 2: säkerhetsarbetet
inom den civila luftfarten har varit och är omfattande och anses både av marknaden1 och
befintliga kontrollinstanser vara framgångsrikt.

1.5 Andra undersökningar/studier inom samma område
Sedan patientförsäkringens instiftandes har dess funktion och brukbarhet utvärderats och
analyserats ur olika perspektiv i olika studier. Ett av de projekt som föddes i samband med en
utvärdering av patientförsäkringen var ”säkrare vård”, vilket lanserades och utfördes av Spri
(hälso- och sjukvårdens utredningsinstitut). Fokus var på hur det skadematerial som samlades
i patientförsäkringens databank skulle kunna  användas för att göra vården mer säker.
Projektet resulterade i ett antal artiklar i facktidskrifter och en doktorsavhandling. Det

                                                          
1 Om marknaden inte ansett att luftfarten var tillförlitlig skulle inte luftfart efterfrågas och därmed skulle det inte
heller finnas en marknad för lufttransport.
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slutgiltiga omdömet var dock att databasen var konstruerad ur ett försäkringsadministrativt
perspektiv vilket gjorde den olämplig att använda för att förbättra vårdkvaliteten. Därtill
fastslogs att materialet var alltför knapphändigt och att alltför få incidenter och olyckor
faktiskt blev fall för patientförsäkringen, för att materialet skulle kunna användas. Mörkertalet
ansågs vara alltför stort. I samband med att patientförsäkringen lagstadgad lades projektet på
is (Dahlgren, C., I., i red. Blomgren et al, 1996, s.63-65).

Därutöver har ett antal enskilda personer granskat både patient- och läkemedelsförsäkringen
under den senare delen av nittiotalet. Många av dessa studier går att finna i ”Patient- och
läkemedelsförsäkringen vid ett vägskäl”.(Dahlgren, C., I., i red. Blomgren et al, 1996) De
flesta artiklar fokuserar på den juridiska utformningen och de juridiska implikationer dessa
båda försäkringar innefattar. Det rättsekonomiska effektivitetsperspektivet inbegrips inte, och
inte heller ifrågasätts patientförsäkringens lämplighet och dess eventuella riskreducerande
effekter.

Under de senaste månaderna har Socialstyrelsen presenterat tre olika rapporter vars
problemställningar angränsar till denna studies frågeställningar. Dels har en undersökning och
kartläggning av avvikelsehanteringen på Stockholmsområdets förlossningsavdelningar gjorts.
Dels har rapporteringsförfarandet Lex Maria granskats. Och slutligen har en större studie
kring kompetens och behörighet av den kommunala vården genomförts.  Alla tre studierna
påvisar brister inom respektive område.

1.6 Disposition
Efter introduktionen i inledningskapitlet presenteras de teorier som kommer att utgöra
referensramen för  uppsatsen. I kapitel två föreställs rättsekonomiska teorier kring ansvar och
skadestånd, samt grundläggande idéer kring riskmanagement och riskmanagement inom
sjukvård. I slutet av kapitlet kombineras dessa till en modell, vilken sedermera utgör
utgångspunkten för kommande framställning. I kapitel 3 presenteras huvudsakliga
förhållanden kring svensk hälso- och sjukvård, resultat från utförd enkätundersökning samt
förhållanden inom den civila luftfarten. En genomgång av resultaten från genomförd
undersökning och en jämförelse utifrån riskmanagement teorier mellan de båda
verksamheterna finns i kapitel 4. Detta kapitel innehåller också en analys av framlagt sakläge
utifrån ett skadeståndsrättsligt ansvarsperspektiv. I kapitel 5 presenteras slutsatser kring
uppställda frågeställningar.

Dispositionen visas i figur 1.1. nedan.
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Figur 1.1: Disposition

         Kapitel 1

         Inledning

           Kapitel 2

                                                  Ansvar och skadestånd                    Risk management
                                                                                                                                                       Teori

              Kombination av teoretiska ansatser

           Kapitel 3

                                                                                Empiriskt material:                      Empiri
                                                                  Hälso- och sjukvård  och civil luftfart

           Kapitel 4

                           Analys av empiriskt material                Sjukvården ur ett               Analys
         – RM                              rättsekonomiskt perspektiv

                                                                                         Kapitel 5
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2 REFERENSRAM
I följande avsnitt framställs de teoretiska ansatser som kommer att bilda referensramen för
både genomförd enkätstudie samt analys av insamlade resultat. Kapitlet inleds med en
redogörelse av teorier kring skadeståndsrättens ekonomiska inverkan och hur
rättsförfarandet påverkar en ekonomisk analys av en olycka.

Vidare presenteras generella idéer kring risker, riskhantering och riskmanagement, samt för
hälso- och sjukvården specifika teorier i anknytning till risk och osäkerhet.

Avslutningsvis kombineras dessa båda ansatser till en modell, vilken kommer att ligga till
grund för resterande delen av uppsatsen.

2.1 Ansvar och totalkostnadsminimering
I början av 60-talet annalkades en ny teoretisk inriktning inom nationalekonomin där
rättsförfarande antogs ha inverkan på den ekonomiska analysen av en olycka. Jurister och
ekonomer formade gemensamt det rättsekonomiska synsättet där rättspraxis och då
framförallt skadeståndsrätt, utgjorde en grund för vilka faktorer som påverkar det individuella
agerandet.

I den ekonomiska analysen av ansvar används rättsutövning för att minimera den totala
kostnaden för en olycka.2 Principen bygger på ”tort-law” d.v.s. skadeståndsrätt vid
utomobligatoriska förhållanden. Den grundläggande normen utgår ifrån hur parterna i en
olycka skulle placera ansvaret mellan sig om det inte förelåg några transaktionskostnader.
Analysen involverar två parter, den som orsakar skadan och offret. En aktivitet med en olycka
som eventuellt utfall, kan delas i två moment. Den första delen involverar de åtgärder som
vidtas för att minska omfattningen av en olycka, exempelvis med vilken hastighet ett fordon
framförs. Den andra delen innefattar storleken på aktiviteten, exempelvis hur lång sträcka som
fordonet framförs. De i olyckan involverade parterna har var för sig två beslut att fatta; dels
om och hur mycket de skall involvera sig i en aktivitet, dels vilka försiktighetsåtgärder de
skall vidta under utförandet av aktiviteten. Dessa båda beslut kommer att påverka
totalkostnaden av en olycka. Utgångspunkten är ett utomobligatoriskt förhållande vilket
innebär att parterna inte på förhand har reglerat i ett kontrakt hur en skada skall ersättas vid en
eventuell olycka. Vidare så görs antagandet att individen vill maximera sin förväntade nytta
d.v.s. minimera kostnaderna för en olycka samt att han/hon är rationell och riskneutral.
(Shavell, S., 1987 s. 4 ff.)

2.1.1 Preventiva åtgärder
I det unilaterala fallet, vilket här är utgångspunkten, påverkas olyckan och olyckskostnaderna
endast av den skadegörande parten. Initialt antas också att storleken på försiktighetsåtgärderna
är den enda föränderliga parametern, storleken på aktiviteten är på förhand given. Det
samhällsekonomiska målet i en ekonomisk analys av en olycka, är att minimera den totala
kostnaden för olyckan. Med en förutbestämd aktivitetsnivå görs följaktligen detta genom att
fastställa en optimal nivå/mängd försiktighetsåtgärder. (Ibid.) Den samhällsekonomiskt
optimala nivån av försiktighetsåtgärder behöver inte vara den största mängden
försiktighetsåtgärder, utan det är den totala samhällskostnaden som räknas där hänsyn tas till
både de förväntade skadekostnaderna samt kostnaderna för förebyggande åtgärder.

                                                          
2 En olycka är ett utfall som ingen önskar sig, vare sig skadegörare eller offer ( Shavell, S., 1987).
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Om nivån av försiktighetsåtgärderna betecknas x, och L(x) är de förväntade
olyckskostnaderna skall således x + L(x) minimeras3 för att finna den optimala nivån
försiktighetsåtgärder (x*). Detta uppfylls när den marginella kostnaden för
försiktighetsåtgärder är lika med den marginella vinsten i termer av minskning i förväntade
olyckskostnader (Ibid. s. 21-23). Detta kan illustreras grafiskt såsom i figuren nedan.

Figur 2.1: Olyckskostnader

     Kostnader och förluster

                                        Total olyckskostnad, x + L(x)

                                          Kostnad för försiktighetsåtgärder,  x

                                          Förväntade olyckskostnader, L(x)

                                            Storlek på försiktighetsåtgärder
                                x*

Källa: Shavell, S., 1987 s. 35.

I en situation där skadegöraren är strikt ansvarig kommer den totala privata kostnaden för en
olycka att samanfalla med den samhällsekonomiska kostnaden för en olycka då skadegöraren
är ersättningsskyldig för all uppkommen skada. I samband med att skadegöraren optimerar
(minimerar) sin egen skadekostnad kommer han/hon också att minimera de
samhällsekonomiska kostnaderna. ( Shavell, S.,  Kaplow, L., 1999, s. 2)

Vid en vållanderegel kommer skadevållaren endast att ha ett skadeståndsansvar om, och
endast om, han/hon agerat vårdslöst och ej vidtagit av rätten fastställda försiktighetsåtgärder. I
annat fall behöver inte uppkommen skada ersättas. Om vållandereglerna sammanfaller med
den samhällsekonomiskt optimala nivån av försiktighetsåtgärder (x*)  kommer minimering av
de totala kostnaderna ge samma resultat som vid strikt ansvar. (Shavell, S., 1987 s.36)

Aktivitetsnivån
Olyckskostnaden påverkas därtill av storleken/nivån på aktiviteten. En ökning av aktiviteten
resulterar i en proportionell ökning av den förväntade olyckskostnaden. Målet för varje
individ är enligt traditionell ekonomisk teori att maximera sin nytta. Ökad aktivitet antas i
detta fall generera ökad nytta. Med hänsyn till de förväntade kostnaderna en olycka medför,
blir målet för en individ att maximera sin nytta genom att engagera sig och optimera storleken
på en aktivitet. (Shavell. S., 1987 s.9)

Inom svensk hälso- och sjukvård i dag kan dock aktivitetsnivån betraktas som på förhand
given. Antalet individer med vårdbehov styrs inte likt andra aktiviteter av ekonomiska
avvägningar utan vårdgivaren kan inte påverka antalet patienter. Visserligen kan storleken på
en vårdkö förändras över tiden, men antalet individer med vårdbehov är ändock detsamma.

2.2 Problem kring vållanderegler
Strikt ansvar och en optimalt uppställd vållanderegel ger som ovan visats samma resultat vid
optimering av storleken på förebyggande- och försiktighetsåtgärder. Val av
ansvarsformulering torde därför inte, ur en effektivitetssynpunkt, ha någon betydelse i fall där
                                                          
3 Sätt x  + L(x) = 0 och derivera med avseende på  x.

Den lägsta nivån på total-
kostnadskurvan anger också den
mängd försiktighetsåtgärder som är
optimal. En ökning av x efter x*
skulle öka de totala
samhällsekonomiska kostnaderna
av en olycka, det samma skulle
inträffa om x var mindre än x*.
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aktiviteten är exogent given. I många fall krävs dock stor sakkunskap och kännedom om
specifika processer för att kunna avgöra vilka försiktighetsåtgärder som skulle kunna minska
sannolikheten att en olycka inträffar. En optimal och effektiv vållanderegel är därför svår att
instifta. Resultatet blir istället för stora eller för små preventiva åtgärder. (Shavell, S., 1987, s.
7, 56)

Det föreligger också en informationsasymmetri i samband med nyttjande av tjänster och
produkter. Det är inte bara de som föreskriver vållandenormer som kan sakna insikt i de
verkliga riskerna som föreligger vid nyttjande av en tjänst eller en produkt. Konsumenter,
grannar till en industri och patienter har sällan så god insikt om riskerna vid bruk av en
produkt eller en tjänst, som en producent, vilket motiverar för strikt ansvar i de fall då
informationen är svårtillgänglig eller asymmetrisk. (Shavell, S., Kaplow, L., 1999, s. 11)

Förutom problemen kring stadgande av effektiva vållande regler, så omfattar de flesta osäkra
aktiviteter flera olika oskiljaktiga moment där flertalet förebyggande åtgärder kan kombineras
för att uppnå önskad prevention. Att lagstifta om alla delmoment är komplext och komplicerat
eftersom lagstiftning också förutsätter kontroll huruvida lagen efterlevs. Ett strikt ansvar
däremot, ger incitament att optimera alla dimensioner av försiktighetsåtgärder för att
minimera sin egen, och därmed samhällets, totala kostnad av en olycka. (Shavell, 1987, s.9,
36)

2.3 Principalansvar
Många gånger är det svårt att avgöra vem som egentligen bör göras ansvarig och
skadeståndsskyldig för en olycka. Flertalet individer och olika processer kan ligga bakom att
en aktivitet resulterar i en olycka. Dessutom kan det förekomma olyckor där skadegöraren är
omyndig eller är oförmögen att betala skadestånd. Exempelvis är en hundägare enligt lag
ansvarig för skador dess hund åsamkar och föräldrar är i stor utsträckning ansvariga för deras
barns gärningar. På samma sätt är en företagare/chef ansvarig för vad deras anställda gör och
de eventuella skador de kan tänkas åsamka. Dels för att olyckor inom produktion sällan är en
individs ansvar utan till syvende och sist finns alltid någon som är ytterst ansvarig för att
produktionen fungerar, och dels för att en enskild anställd sällan har ekonomiska möjligheter
att betala skadestånd. I dylika fall överskjuts ansvaret och skadeståndsförpliktelser till en
principal.

För att undvika att anställda ställs helt utan ansvar och kontroll kan principalen i många fall
nyttja något slags ”hot” eller kontroll för att enskilda anställda skall vidta ålagda preventiva
åtgärder inom produktionen. (Shavell, S., 1987 s. 179-185) Om en olyckan skulle ske har en
principal troligtvis bättre information och kunskap om en anställds beteende i en risksituation
och också större kännedom om de risker som är förknippade med aktiviteten aktören utför, än
den utomstående domstol/myndighet som prövar skadeståndsmål. Principalens kontroll och
kunskap utgör goda grunder för att denne skall inneha ett strikt ansvar för anställdas misstag
och olyckor inom produktionen.

Ur den skadelidandes synvinkel kan också ett skadeståndsmål förenklas av ett
principalansvar. När en företagsledare eller annan person innehar ett principalansvar behöver
inte en skadelidande bevisa att en enskild individ har agerat vållande och orsakat en olycka,
utan  det räcker med att visa att någon anställd är skyldig för att en principal skall kunna göras
ansvarig och ersättningsskyldig. (Shavell,  S., 1987, s. 171)
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2.4 Ansvar och försäkring
För att skadegörare implicit skall kunna styras mot ett optimalt preventivt beteende och för att
ekonomiskt ansvar skall ha den förebyggande effekt som avses, skall det ekonomiska ansvaret
motsvaras av den förväntade olyckskostnaden. Generellt bör/ska därför skadeståndets storlek
vara lika stort som den förväntade skadans storlek d.v.s. den skadelidande skall försättas i
samma situation som om skadan inte hade inträffat. Utan ekonomiskt ansvar, eller vid
otillräckligt ekonomiskt ansvar försvinner de incitament för optimering av olyckskostnader
som ansvar implicerar. (Shavell, S., Kaplow, L., 1999, s. 5-7)

Som ett resultat av riskaversa4 individers och individer utan ekonomiska tillgångar ovilja och
oförmåga att delta i en samhällsekonomiskt nyttig aktivitet med kostnadsansvar, har en
marknad för ansvarsförsäkring uppkommit. I många fall där aktiviteten är osäker och
innehåller riskmoment, såsom vid flygtrafik och hälso- och sjukvård, är denna
ansvarsförsäkring lagstadgad för att skydda tredjeman mot förluster vid olyckor. En
ansvarsförsäkring utfaller vid fall av skada till förmån för tredjeman, vilket innebär att
kostnadsansvaret förskjuts till försäkringsbolaget. För att inte incitamenten för att minimera
olyckskostnaderna skall försvinna krävs att försäkringspremien återspeglar riskbenägenheten
hos den som tecknat försäkringen. Riskkvantifiering och risknyansering kan ske, dels genom
olika typer av differentierade premier, såsom efter verksamhetens ålder, typ av verksamhet,
kvalitet på produktion, utövarens erfarenhet etc., och dels kan försäkringsbolaget ställa krav
på försäkringstagaren gällande rutiner kring produktion, produktionsmedlens kvalitet,
förvaring av farligt gods, lokalernas beskaffenhet etc. Förutom skadeståndsansvaret förskjuts
således också funktionen att tillgodose att säkerheten är erforderlig och riskerna inte för stora
till försäkringsbolaget. Kraven om en god riskhantering kommer således att komma ifrån
försäkringsgivaren. Om inte produktionen sköts enligt tecknad försäkring, åtar sig inte heller
bolaget att utbetala eventuellt skadestånd. Riskmanagementfunktionen, med krav om
riskanalys och risk och skadebehandling, kommer således tillfalla det försäkringsbolag som
tillhandahåller en ansvarsförsäkring. (Shavell, S.,  Kaplow, L., 1998, s.2-5)

2.5 Riskmanagement
Risk management har sitt ursprung i 50-talets USA där riskstyrning och riskanalys uppkom i
kölvattnet av, och som svar på, försäkringsbolagens bristande kapacitet. Försäkringsindustrin
karaktäriserades av höga självrisker och höga kostnader för självförsäkring vilket drev fram
en adekvat satsning på förebyggande skyddsåtgärder. I anslutning till detta bildades en ny
yrkeskår vars ändamål var att minska framtida förluster och skador - riskmanagern.

I Sverige introducerades riskmanagement på 70-talet av Gustav Hamilton.
Försäkringsmarknaden i Sverige var då stängd för yttervärlden och konkurrens, och
marknaden liknande snarare ett oligopol än en marknad med fri konkurrens. Liksom I USA
under 50-talet kan denna genre, riskmanagement, fått fotfäste i Sverige på grund av, eller
kanske tack vare, en undermålig försäkringsmarknad. (Hamilton, G., 1996 förord)

Den officiella definitionen av riskmanagement omtalar riskmanagement som ett ”systematiskt
sätt att i näringslivet skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker
                                                          
4 En riskavers individ har avtagande nytta av pengar. Detta medför att den förväntade nyttan av pengar vid ett
osäkert tillstånd är mindre än det monetära värdet av spelet. En riskneutral individ kalkylerar endast det
monetära utfallet emedan en individ med preferens för risk har stigande marginalnyttan av pengar och har
således större nytta av osäkra situationer än säkra pengar. (Shotter, A., R., 1996, s.495)
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så att verksamhetens mål kan nås mot ett minimum av kostnader”. (Hamilton, G, 1996, s. 68)
Målet är således att begränsa skador och förluster till storlek och omfattning.
Riskmanagement handlar följaktligen om att finna en väg och avvägning mellan kostnader för
skador och kostnader för skydd mot desamma. (Hamilton, G., 1988 s.10)

För att på ett enkelt och adekvat sätt kunna analysera existerande risker indelas riskrena
inledningsvis in i olika kategorier. Dessa består dels av dynamiska och statiska risker, där de
dynamiska riskerna kan ha både ett negativt och ett positivt utfall medan statiska risker enkom
har ett negativt utfall, och dels operativa risker och risker som ligger utanför produktionen.
(Hamilton, G., 1996, s. 12)

Förutom de väl definierade dynamiska, statiska och operativa riskerna existerar risker som
inte kan klassificeras, utan spänner över ett spektra av osäkerhet. Den mest frekvent
förekommande och mest betydande av dessa övergripande osäkerheter i skadesammanhang,
är det mänskliga felandet. 80% av alla skador i produktion av varor och tjänster uppkommer
till följd av den mänskliga faktorn. Samband mellan skador förorsakade av mänskligt felande,
ansvarig, orsak och påföljd illustreras i boxen nedan. (Ibid., s. 17)

Box 2.1: Människan som riskfaktor
Felbeteenden:                                  Skada:                                 Omedveten felbehandling:            

Orsaker:                               stress, otrivsel, ohälsa,                       stress, otrivsel, kommunikationssvårigheter
                                        arbetsskador, överansträngning                    samarbetsmissar, för stor risktagning

förändrad relation till arbetsledning och/eller          bristande noggrannhet, kunskapsluckor,
                              arbetskamrater, slarv, dålig arbetsmiljö                        dålig arbetsmiljö

åtgärder:       personalvård, utbildning, uppföljning,               personalvård, utbildning, uppföljning,
                       information, ledarsamtal, kontroll, instruktion

 Ansvarig:                          Arbetsledning, personalchef, skyddsombud och säkerhetschef
Källa: Hamilton, G., 1996, s.19

Trots den mänskliga faktorns stora skadepotential orsakas sällan, om näst intill aldrig, en
olycka av en enda individs bristande kompetens eller uppmärksamhet. Skador uppkommer
som ett resultat av kombinationer av tillbud, felkedjor och bristande organisation. Brister i
arbetsledning är den vanligaste orsaken till olyckor, följt av individuella misstag och tekniska
brister. (Hamilton, G., 1996, s. 18)

Vid en grundläggande identifiering av potentiella risker och olycksområden bör också
utbredningen och magnituden av olika kategorier av skador beaktas. Katastroflikande skador
vållar vanligtvis stora kostnader och inkomstbortfall, men sannolikheten för att en katastrof
skall inträffa är förhållandevis liten. Ett tillbud, å andra sidan, generar inte några omfattande
inkomstförluster, men inträffar betydligt oftare. För att finna rätt angreppspunkt och för att
kunna göra adekvata jämförelser mellan den kostnad varje risk betingar och det skydd som
krävs för att kunna kontrollera risken fordras ett ”prislappsystem”, vilket anger vad som
reducerar både risker och kostnader i störst utsträckning. En generell uppskattning av olika
skadors utbredning visar att för varje stor skada som inträffar, sker sexhundra tillbud.
(Hamilton, G., 1996, s. 68-71).
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2.6 Riskmanagement processen
RM-processen bygger på systematik och kartläggning av en verksamhets/aktivitets potentiella
risker för att kunna förebygga olyckor samt återställa verksamheten om en olycka skulle
inträffa. Processen kan delas i fyra steg:

•  Det första steget är att utföra en riskanalys, vilken identifierar och värderar risker.
•  Efter detta genomförs en riskbehandling för att förebygga riskerna. Det förebyggande

skyddet är åsyftar att reducera sannolikheten för att en skada skall inträffa och därmed
skadefrekvensen.

•  Vidare utförs en skadebehandling vilken syftar till att minska skadas omfattning.
•  Slutligen utarbetas en plan för skadefinansiering, för att förluster skall kunna ersättas vid

en olycka.

2.6.1. Riskanalysen
Riskanalysen är den mest grundläggande delen i RM-processen. Den utgör underlag för
utformning av de övriga tre stegen och är därtill grund för kostnadsberäkning av riskerna.
Riskanalysen skall sålunda identifiera hot och risker, och skapar därmed förutsättningar för att
det resterande programmet blir lämpligt och sakenligt. (Hamilton, G., 1996 s. 73)

Metoderna för riskanalysarbetet är många, dels finns det grundläggande metoder vilka är
applicerbara inom de flesta områden, och dels finns områdesspecifika metoder vilka inriktar
sig på en viss typ av verksamhet. Generellt sett vägs frekvensen av skador, konsekvenser och
sårbarhetsfaktorer samman för att skatta en potentiell skadekostnad. Oavsett val av
analysmetod genomsyrar riskanalysen hela RM-processen. (Hamilton, G, 1988 s.54)

2.6.2 Risk- och skadebehandlingen
Risk- och skadebehandlingen är beroende av riskanalysens utformning. Både risk- och
skadebehandling är mycket verksamhetsspecifikt. Generella metoder och tillvägagångssätt är
därför svåra att identifiera. Riskbehandlingen syftar dock till att utforma förebyggande
åtgärder för att reducera sannolikheten för en skada inträffar, medan skadebehandling
påverkar försiktighetsåtgärder under utförandet av en aktivitet. Risk- och skadebehandling
utgör underlaget till riskfinansieringens utformning, vilken oftast utgörs av en konventionell
försäkring. Ju bättre risk- och skadebehandling, desto högre självrisk, men ju lägre blir
försäkringsspermien då den avspeglar den förväntade förlusten. En hög riskmedvetenhet och
skadereglerande verksamhet renderar låga premier. (Hamilton, G., 1996, s. 97)

2.6.3 Skadefinansiering
Ett företag eller en individ strävar efter en stabil utveckling där förekomsten av risker inte
påverkar verksamhetens resultat. Målet med en god riskekonomi är att till lägsta möjliga
kostnad införliva en samvaro med de risker som ett företag utsätts för, samtidigt som
verksamhetens fortlevnad säkerställs. Riskkostnader för ett företag kan liknas vid de
samhällsekonomiska kostnader som uppstår vid en olycka. En beräkning av de totala
riskkostnaderna bör inkludera kostnader för försäkringspremier, kostnad för oförsäkrade
skador, kostnad för preventiva åtgärder och eventuella administrativa kostnader. En
tidseriestudie av dessa olika komponenter samt olycksfrekvensen kan klarlägga vilka områden
som bör förändras, stärkas eller minskas. Ökade utgifter inom något av områdena skall dock
på marginalen medföra en minst lika stor reduktion av olyckskostnaderna (MC = MU) för att
de skall vara lönsamma och motivera en förändring. (Hamilton G., 1996 s. 107)



17

Marknadsförsäkring
Marknadsförsäkring är den vanligaste typen av kompletterande skadefinansiering och innebär
enkelt uttryckt att ett försäkringsbolag, mot en förutbestämd avgift d.v.s. försäkringspremien,
övertar en risk. Försäkringsbolaget åtar sig å sin sida, i och med att premien betalas, att ersätta
eventuella skador som uppkommer. Premien för försäkringen motsvaras av det monetära
bortfallet om en skada inträffar och sannolikheten för att en olycka skall inträffa. Premien
återspeglar således en individs/företags riskbenägenhet. (Shotter, A., R., 1996, s. 517ff )

Självförsäkring
Som ett komplement till en marknadsförsäkring kan riskpreventionen kompletteras med
självförsäkring. Självförsäkring, likt en marknadsförsäkring, minskar omfattningen av en
skada. Ett sprinklersystem till exempel minskar inte sannolikheten för att en brand skall starta,
men det minskar skadan och den monetära förlusten som uppkommer. Kostnaderna för en
självförsäkring måste öka om förlusten skall minska och kommer att införskaffas till dess att
kostnaden på marginalen för ytterligare självförsäkring motsvaras av marginalnyttan av
ytterligare skadereduktion. (Erlish, I., Becker, G., 1996, s. 34-37)

Självprotektion
Till skillnad från försäkringar vilka minskar magnituden av en olycka för en enskild individ
eller ett enskilt företag, minskar/skiftar självprotektion sannolikheten för att en olycka skall
inträffa. Självprotektion omdistribuerar inte heller inkomst på samma vis som en försäkring
utan minskar istället inkomsten med minskad risk/osäkerhet som följd. (Erlish, Becker, 1996,
s. 37-38 )

2.7 Risk management inom hälso- och sjukvård
Inom den svenska sjukvården praktiseras inte riskmanagement i den form som många
industrier idag nyttjar. Dock skall påpekas att arbete kring patientsäkerhet inte är obefintligt,
utan kvalitetsarbete ingår som en del hälso- och sjukvården och är lagstadgat. I USA
emellertid, där sjukvården mer liknar en privatekonomisk verksamhet med ett
totalkostnadsansvar, är arbete med riskanalyser och riskfinansiering inom hälso- och sjukvård
väletablerat och skiljer sig inte så mycket från RM i inom industri eller andra ”osäkra”
verksamheter. (Harpster & Veash, 1992, s.22-25 )

De risker och skador en patient  kan råka ut för inom vården delas i tre olika typer, dels
skador som uppkommit vid ordinärt medicinskt risktagande (kända risker, väntade
komplikationer), dels oväntade komplikationer och till sist olycksfall. De två första grupperna
är direkt knutna till bestämda åtgärder och betraktas som dynamiska risker vilka förekommer
i omvårdnad och är förknippade med ett allmänt medicinskt risktagande som kan ha både
positiva och negativa utfall. Den sistnämnda gruppen, olycksfallen, beaktas däremot inte som
en strikt medicinsk risk, utan är en statisk risk och bör beaktas på samma vis som exempelvis
olycksfall i hemmet. (Spri, 1980, avsnitt 6.1)

2.7.1 Riskmanagementprocessen
Det initiala och allra viktigaste momenten  i startskedet av etablerande av riskmanagement på
ett sjukhus är att utveckla en aktuell och tillförlitlig riskplan. Varje sjukhus bör inneha en
skriftlig och lättillgänglig översikt där policys och aktuella procedurer finns nertecknade för
att tillhandahålla ett ramverk och underlag för framtida operativa beslut. Denna plan skall
innehålla beskrivningar av informationsflöden, organisatoriska beskrivningar och skildra
ansvarsformuleringar och fördelningar inom sjukhuset. (Harpster & Veash, 1992, s.25)
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Riskanalys
Som tidigare beskrivits bör riskmanagement inledas med identifiering och en riskanalys av
verksamheten. Inom hälso- och sjukvård anses befintliga rapportering av incidenter och
dokumentation av densamma tillhöra den mest grundläggande och effektiva metoden för
riskidentifikation. För att kartläggningen av skadeformer skall ge en representativ bild av
skademönstret måste även tillbud som inte resulterar i någon verklig skada inkluderas.
Förutom egenrapportering av misstag bör också klagomål från patienter, enkätstudier, studier
av försäkrings och skadeståndsmål granskas för en komplett bild av risksituationen skall
kunna skapas. (Harpster & Veash, 1992, s.29) Med en fullständigt skadeunderlag kan en
analys av orsakerna till de inträffade skadorna utföras och hur och var preventiva åtgärder
skall införas för att förhindra/lindra liknande skador uppkommer. (Spri, 1980, avsnitt 6.1)

Risk- och skadebehandling
Risk- och skadebehandlingen (de försiktighetsåtgärder som vidtas) anses vara själva hjärtat
och grunden till en god risksituation på ett sjukhus. Dessa moment kan och bör innehålla
personalutbildning, kompetensgranskning och återföring av information. Personalen är en
betydande  faktor vid hälso- och sjukvård varpå deras kompetens, vidareutbildning och
tillgång till information kring behandlingsskador och risker är av yttersta vikt. Om riskanalys
och kartläggning av skador utförs på ett passande sätt kommer denna att innehålla en mängd
information som kan vara till gagn för personalens kunnande om risker i deras arbete.
Dessutom finns det, i och med att alla vårdinrättningar tillämpar ett rapporteringsförfarande
kring avvikelser, en stor informationskälla kring risker och behandlingsskador som, liksom
information som samlas in i samband med riskanalysen, bör återföras till personalen för att
undvika upprepning av ödesdigra misstag (Levi, R., 1998, s.72).

Förutom detta är revision av utrustning, översyn av uppteckning och protokoll för förvaring
och användning både av teknisk utrustning och medicinska preparat ett allt viktigare område
inom hälso- och sjukvård. Utvecklingen under 1900-talets senare hälft har varit
explosionsartad både vad det gäller nya läkemedel och vaccin, teknisk utrustning och
behandlingsmetoder (Levi, R., 1998, s.25) varpå översyn av dessa,  checklistor och
rutinbeskrivningar, och kontroll har fått större betydelse i fråga om riskminskning och
skadereducering inom hälso- och sjukvård. (Harpster & Veash, 1992, s.30)

En av de allra viktigaste delarna inom risk- och skadebehandlingen är kontrollen av
personalens arbetsförhållanden och situationen på den aktuella avdelningen då de flesta
behandlingsskador kommer av mänskligt felande. En god arbetsmiljö, med rimliga arbetstider
och arbetsuppgifter är därför grundläggande vid risk- och skadebearbetning. Arbetssituationen
på sjukhus påverkas dels av mängden personal och dess arbetsbörda under ett arbetspass, dels
av tidsutsträckningen på arbetspasset och dels av den rådande allmänna arbetsmiljön vilken
påverkas av konfliktsituation och hektiska yttre förhållanden. (Harpster & Veash, 1992, s.32)

Med riskanalysens hjälp kan identifierade riskområden bearbetas utifrån den risksituation som
fastställts. Förutom riskreduktion kan också de identifierade riskerna undvikas eller
accepteras. Ett undvikande kan tillexempel innebära en policy om att inte utföra en viss typ av
behandlingar p.g.a. otillräckliga resurser, kunskap eller helt enkelt för att det förväntade
utfallet är för dåligt. Accepterande av en risk å sin sida innebär att den lämnas utan åtgärd.
Antingen för att de skador som kan uppkomma på grund av att  risken är negligerbar eller för
att den helt enkelt inte går att undvika. (Harpster & Veash, 1992, s.30) Det vanligaste är dock
att förskjuta risken till ett försäkringsbolag genom tecknande av en ansvarsförsäkring i förmån
för tredje part, patienten. (Ibid, s. 28)
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2.8 Kombination av teoretiska ansatser
För att en tillförlitlig beskrivning och en adekvat analys av risksituationen och av
behandlingsskador inom svensk hälso- och sjukvård skall kunna utföras, kommer de
teoretiska ansatserna som presenteras i föregående avsnitt att kombineras till en modell.
Bakgrunden till de påstådda problemen kring behandlingsskador och sjukvårdhuvudmännens
ansvar går att finna i teorier kring ekonomiskt ansvar och skadeståndsrättslig
ansvarsformulering. Dessa teorier visar hur resurser på ett effektivt sätt bör delas mellan
finansiering av en förväntad olycka och preventiva åtgärder för att förhindra att olyckan
inträffar, för att minska de totala kostnaderna för en olycka. Det rättsekonomiska perspektivet
kommer att vara utgångspunkten i betraktande av sjukvårdshuvudmännens skadeståndsansvar
vid behandlingsfrågor.

För att fastställa huruvida preventiva åtgärder i svensk hälso- och sjukvård verkligen är
tillräckliga och eller om vården är ineffektiv, kommer teorier kring riskmanagement att
kombineras med det skadeståndsrättsliga effektivitetstänkandet. Riskmanagement teorierna
utgör underlaget för hur risk- och skademinimering i en produktion av varor eller tjänster, i
detta fall vårdtjänster, bör utföras. Risk- och skadebehandlingen beträffande information och
rapportering, arbetsmiljö, personalens kompetens, rutiner samt hantering av läkemedel är
föremål för kommande empiriska studie. Därtill undersöks befintliga rapporteringssystem och
informationsflöden för att påvisa huruvida det finns förutsättningar för att en riskanalys skall
kunna göras.

Utifrån insamlat material och med de teoretiska ansatserna som utgångspunkt skall frågorna
kring eventuell osäker vård som inledningsvis framförs, besvaras.

Hur de olika momenten knyts samman visas i figur 2.1 nedan:
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Figur 2.1: Referensram

                                                        Ekonomiskt ansvar

                                                            Riskmanagement

                                                                                 Riskanalys

                                                                      Risk- och skadebehandling

                           * Kompetens
                                              * Arbetssituation
                                          * Rutiner
                               * Hantering av läkemedel

                                           Riskfinansiering                                     Totalkostnadsminimering

             Osäkerhet och ineffektivitet inom svensk hälso- och sjukvård?
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3. EMPIRISKT MATERIAL
I följande avsnitt presenteras material vilket berör grundläggande bestämmelser och mål för
hälso- och sjukvård i Sverige, ansvarsrapportering, samt resultat från enkät gällande
organisation, rapporteringssystem och informationsåterflöde, kompetens, arbetsförhållanden,
rutiner och hantering av läkemedel.  Situationen inom den civila luftfarten inom ovan nämnda
områden kommer också att introduceras i följande kapitel.

3.1. Ansvar inom civil luftfart och svensk hälso- och sjukvård
De rättsliga institutionernas formella struktur för de båda verksamheterna luftfart och
sjukvård är, trots skilda marknadsförhållande,5 nämnvärt lika. Den svenska civila luftfarten är
organiserad under LFV (luftfartsverket), vilka handhar alla frågor som rör civila luftfartyg.
Risk och säkerhetsgöromål förestås av luftfartsinspektionen, vilken är en del av LFV, och
vars uppgift är att utfärda säkerhetsbestämmelser, granska, auktorisera och informera dem
som utövar någon form av verksamhet inom luften. All luftburen verksamhet regleras av
Luftfartslagen vilken innehåller både för Sverige specifika regler och gemensamma Europiska
bestämmelser där tillgänglighet och framförallt säkerhet föreskrivs. (Luftfartsinspektionen,
2001)

Den svenska hälso- och sjukvården å sin sida är uppbyggd kring en decentraliserad
organisation där landstingen (sjukvårdshuvudmännen) ansvarar för och handhar hälso- och
sjukvård inom respektive län. Lagar och författningar instiftas och utfärdas centralt av
regering och myndigheter där det grundläggande och huvudsakliga målet för svensk vård är i
enlighet med HSL 2§ (Hälso- och sjukvårdslagen) en god hälso- och sjukvård på lika villkor
för hela befolkningen. (socialstyrelsen 1999, s. 88-89)

Grundläggande för hur riskarbetet och säkerhetssystemet för civil luftfart är organiserat, är
hur ansvaret för lufttrafik fördelas. Bestämmelse och tillsynsansvaret är tilldelat
Luftfartsinspektionen, medan det verkställande ansvaret för att luftfarten bedrivs säkert, vilar
på de personer och organisationer som av myndighet getts tillträde till luftfartsystemet.
Inspektionens arbetsätt grundar sig på att säkerheten skall vila på systembaserad egenkontroll
från verksamma luftfarare. (Förordning 1988:78)

Den svenska hälso- och sjukvården uppbyggnad kan betraktas på samma sätt. Vården utförs
enkom av dem som fått mandat av regering och myndigheter, vilka också förestår kontroll
och tillsyn. Det verkställande ansvaret vilar dock på sjukvårdshuvudmannen i respektive län
där god vård, vilket i detta sammanhang är en tekniskt definierad term, och kvalitetssäkring är
nyckelord för verksamheten. (socialstyrelsen 1999, s. 88-89)

En av de större organisatoriska skillnaderna mellan de båda verksamheterna går att finna i
lagstiftningen kring ansvar. Luftfartsorganisationer ansvar regleras av luftfartslagen
(1957:297), vilken stipulerar att fraktförarens ansvar för passagerare och gods är strikt rörande
skador som tillfogas ombord på luftfartyg eller vid samband med på eller avstigning.
(Luftfartslagen 1957:297, 17§) För luftfartyg som används för yrkesmässig luftfart skall
finnas en försäkring eller annan betryggande säkerhet, för täckande av ansvar för åsamkad
skada på dels passagerare och dels resgods och frakt. Därtill skall försäkring finnas för skador
som åsamkas personer och egendom (enligt lagen 1922.382) som inte transporteras med
luftfartyget (tredjemansansvar6) (LFS, BCL-A2, 2.4).

                                                          
5 Ett statligt monopol jmf. med en privatekonomisk konkurrensutsatt verksamhet.
6 Skadestånds ansvar för egendom som skadas exempelvis av från luften fallande föremål, föroreningar etc.



22

Inom den svenska hälso- och sjukvården finns inget lagstiftat ansvar och inte heller någon
skadeståndsskyldighet inför felbehandlade patienter. Det enda lagstiftade skadeståndsrättsliga
ansvaret som finns gäller den läkare eller annan personal som praktiserat utan legitimation
eller behörighet. I dylika fall är ansvaret individuellt. (HSL, 1982:763, §§ 1-16)

3.1.1 Rapportering
Kontroll och tillsyn inom båda verksamheterna, bygger på ett rapporteringsförfarande av
uppkomna incidenter. Inom den civila luftfarten har all luftburen trafik i enlighet med
Luftfartslagen 3 kap 7§ och 5 kap 2 och 8§§ rapporteringsskyldighet. Denna skyldighet gäller
inte bara haverier eller skadebringande incidenter, utan alla störningar som inträffat vid
flygning eller underhållsarbete och materialfel uppstår skall rapporteras och följas upp i
enlighet med befintliga lagar. Också händelser som anses onormala eller situationer som
föranlett en risk skall rapporteras (LFS, BCL-D 1.3). Alla incidenter skall anmälas till
luftfartsinspektionen vilken är den myndighet bredvid SHK (statens haverikommission), som
utreder haverier och störningar. Syftet med rapporteringsförfarandet är att kartlägga och spåra
risker för att minska desamma och öka säkerheten.

Beträffande sjukvården har i de fall som vården inte uppfyller de krav som ställs i HSL, alla
vårdgivare skyldighet att anmäla om en patient drabbas av allvarliga skador orsakade av en
felbehandling. Förfarandet kallas för Lex Maria och finns inskrivet i tillsynslagen. En
anmälning enligt Lex Maria resulterar i en utredning och eventuellt i en individuell
anmärkning mot den individ som anses orsakat skadan. Syftet med Lex Maria och
tillsynslagen är främst att förebygga skador och eliminera risker i hälso- och sjukvården.
(Socialstyrelsen, 1996, s1)

Utöver Lex Maria har sjukvårdshuvudmännen ansvar för att en lokal avvikelsehantering7 och
avvikelserutiner finns. Den lokala avvikelsehanteringen syftar till att vidga kunskapen kring
befintliga risker inom vården, och därigenom minimera osäkerhet och behandlingsskador med
förebyggande åtgärder. All hälso- och sjukvårdpersonal är skyldig att rapportera avvikelser av
betydelse för patientsäkerheten till den som svarar för den lokala avvikelsehanteringen.
(ibid., s. 2) Vårdgivaren har i sin tur skyldighet att följa upp händelsen och när incidenten nått
en viss styrka, d.v.s. när en patient drabbats av en allvarlig skada eller sjukdom, skall den
också rapporteras till Socialstyrelsen. Den anmälda avvikelsen skall utredas av socialstyrelsen
med sikte på att förebygga en upprepning av det inträffade. (Socialstyrelsen, 1996, s.4)

I de fall en patient är missnöjd med vården, bemötandet eller annat, har patienten möjlighet att
anmäla vårdgivaren  till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). HSAN kan efter
utredning av ärendet utdela disciplinära påföljder mot enskilda individer, men kan däremot
inte pröva frågor om skadestånd. För dylika anspråk får patienten vända sig till
patientförsäkringen och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). (Se bilaga B.)
Patientförsäkringens premie är till skillnad från en ansvarsförsäkring för luftfarten inte
kopplad till ett riskbeteende utan grundas på antalet individer i respektive sjukhus
upptagningsområde.

                                                          
7 Avvikelse: Incident utöver det normala, kan inträffa utan att det leder till några negativa konsekvenser. En
avvikelse kan också få följder såsom komplikationer och yttreligare skador.
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3.2 Resultat
Enkätstudien gällande riskmanagement inom hälso- och sjukvården har genomförts på fyra
avdelningar på två sjukhus i Mellan- och Syd Sverige. Avdelningarna där studien är
genomförd är selekterade utifrån vårdkaraktär och tillgänglig statistik beträffande utbredning
av behandlingsskador, varpå undersökningen koncentrats till anestesi-, intensiv-, ortopedi-,
kirurgi- och akutvård. Undersökningen har kretsat kring fem områden: information och
rapportering, kompetens, arbetssituation, rutiner och hantering av läkemedel. Dessa har
identifieras med hjälp av tidigare presenterad riskmanagement teori beträffande hälso- och
sjukvård samt tillgänglig statistik kring behandlingsskador. Resultatet av genomförd
undersökning bör betraktas som avdelnings- och sjukhusspecifika. Ekonomiska
förutsättningar, personalunderlag, möjligheter till vidareutbildning etc. kan variera mellan
avdelningar på samma sjukhus, mellan sjukhus inom samma län och mellan olika regioner i
Sverige.

Formen för undersökningen har varit en kvantitativ enkätundersökning, dels beroende av
behovet av ett brett underlag och dels för att tidsåtgången för en kvalitativ studie är för
respondenten mycket högre. För ett mer mångfasetterat resultat skulle dock en kvalitativ
undersökning med fördel komplettera genomförd studie, då en enkätundersökning har
begränsningar beträffande nyansering av svar, samt att möjligheten till uppföljning och
följdfrågor går förlorad. Informationen måste därför betraktas som begränsad. Eftersom
uppsatsen fokuserar på hälso- och sjukvård har enkätstudien av arbetsförhållanden,
kompetens, rutiner, organisation och informationssystem grundats på ett bedömningssurval.

Frågorna har konstruerats och koncentrerats kring områden som dels utifrån ett etablerat
riskhanteringsperspektiv inom den civila luftfarten anses påverkbara och betydelsefulla för en
säker risk- och skadebehandling och dels utifrån allmänna råd inom risk management i USA.
Frågornas giltighet och tillförlitlighet har sökt säkerställas med hjälp av personal från olika
sektorer och olika befattningar inom hälso- och sjukvården. För att undvika feltolkningar och
justeringar av svaren samt för att förklara syftet med undersökningen, fick större delen av
respondenterna en muntlig presentation av studiens syfte samt av frågeformuläret. Alla
respondenter har erhållit en skriftlig presentation.

Svaren ifrån enkäten är sorterade i tre kategorier utifrån arbetsuppgift och arbetserfarenhet för
att tydligare kunna påvisa gruppspecifika förhållanden. Den första gruppen utgörs av kirurger,
anestesi och ortopedläkare där alla har avslutat sin allmäntjänstgöring. Den andra gruppen
utgörs av sjuksköterskor från intensiv, akut, anestesi och kirurg med en yrkeserfarenhet som
överstiger fem år. Den sista gruppen består av sjuksköterskor från samma avdelningar som
föregående grupp, men med yrkeserfarenhet vilken är lägre än fem år. Frågorna har ställts
som ett påstående. Respondenten har uttryckt sin uppfattning om rådande situation genom att
markera var på en sexgradig skala, med två ytterligheter såsom aldrig eller alltid i respektive
ände, han/hon befinner sig.

Urvalets storlek uppgår till 98 individer och den totala svarsfrekvensen för hela
undersökningen är 58% vilket för ett bedömningsurval är acceptabelt. (Lekvall, P., Wahlbin,
C., 1993) Vissa variationer mellan de tre identifierade grupperna förekommer. Bland läkarna
var svarsfrekvensen 73%, ibland sjuksköterskor med längre erfarenhet 55% och bland
sjuksköterskor med kortare erfarenhet 58%.
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Förutom det bortfall som ovan redovisas har undersökningen begränsats till en tidsperiod
vilken uppgår till två veckor. Detta kan ha påverkat urvalets storlek och sammansättnig, och
därmed resultatet av undersökningen,  p.g.a. för den aktuella tiden frånvarande individer.

Utöver detta bör det även beaktas att misstag och olyckor inom hälso- och sjukvård är av
naturen ett känsligt område varpå justeringar av svaren av sociala skäl och enlighet med
existerande normer, trots i frågeformuläret utlovad anonymitet, kan förekomma.

3.2.1 Information
Inom den civila luftfarten anses information och framförallt återapportering kring incidenter
och haverier vara en av grundstenarna för att söka förebygga risker och utveckla säkerheten
inom flygsektorn. Under år 2000 resulterade 12 av 13 rekommendationer ifrån SHK i åtgärder
från luftfartsverkets sida. I samband med egna utredningar av haverier och störningar gjordes
genomfördes 63 förändringar av svensk luftfart. Även utländska haveriutredningar medförde
insatser i Sverige.

Förutom analysen av incidenter och haverier samt åtgärder i samband med dessa så inriktas
den svenska FoU(forskning och utveckling) mot mänskliga faktorer för att minska olyckor.
Människan anses enskilt vara den viktigaste delen i flygsystemet samtidigt som hon ligger
bakom de flesta störningar där en utvecklad tillsynsverksamhet, rapporteringsvilja och
offentlighet samt inriktning mot piloters flygsäkerhetsattityder är viktiga områden. I det
europeiska gemensamma säkerhetsarbetet finns ett av EU-kommissionen finansierat
datasystem för lagring av haveriutredningar och incidentrapporter. Detta för att ett enskilt
land på ett enkelt sätt skall kunna bidra med information som kan förstärka
flygsäkerhetsnivån i Europa.  Vidare är inspektionen i Sverige några av de första i världen
med att kombinera haveridata och störningsrapporter i samma databas för att bredda bilden av
risksituationer. Haveriinformation som finns, baseras på få fall men är omfattande, emedan
störningarna är många men informationen är knapphändig. I en samlad databas kan trender
och mönster lättare spåras vilket kan underlätta säkerhetsarbetet, ty "skillnaden mellan en
incident och ett haveri ligger enkom i konsekvensen". (Luftfartsinspektionen, 2001)

Enkätstudien
Beträffande informationsströmmar och framförallt ifråga om återrapportering inom hälso- och
sjukvården uppvisar resultaten från enkätstudien ofullständiga informationsströmmar.
Resultaten skiljer sig något mellan grupperna ifråga om delgivning av information och också
gällande källan till informationen. Ifråga om informationsåterflödet från den egna
arbetsplatsen samt från andra sjukhus i Sverige så angav nästan 20 % av läkarna att de inte får
någon information från den egna arbetsplatsen. Näst intill 50% av sjuksköterskorna angav att
de inte får någon information från andra sjukhus i Sverige gällande uppmärksammade brister
inom det egna arbetsområdet, vilket visas i diagrammen nedan.

Diagram 3.1- 3.3: Informationsåterflöde

”Jag får fortlöpande information gällande uppmärksammade brister inom mitt område från
1; min arbetsplats,  2; andra sjukhus i Sverige ”
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Förutom information från ledning eller andra ansvariga för säkerhet och riskhantering kan
vårdpersonalen på eget initiativ försöka ta del av information angående utvecklingen inom
hälso- och sjukvård för att förbättra den egna och avdelningens kompetens och säkerhet.
Nästintill 60 % av läkarna angav att de fortlöpande eller nästintill fortlöpande läste
facktidskrifter och försökte på eget bevåg aktivt deltaga i utvecklingen inom hälso- och
sjukvården i Sverige.  Procentandelen hos sköterskor med både längre och kortare erfarenhet
var något lägre. 6 % av sjuksköterskorna med längre erfarenhet angav att de inte alls sökte att
aktivt delta i utvecklingen inom hälso- och  sjukvård.

3.2.2 Kompetens
Kompetenskrav, utbildning samt kontroll av densamma är idag inom den civila luftfarten
starkt reglerad. Utbildning av besättning, tekniker och markpersonal samt certifiering av
desamma och av speditörer och underhållsföretag regleras alla både i BCL (Bestämmelser för
Civil Luftfart) och i JAR (Joint Aviation Regulations). Båda författningssamlingarna
innehåller detaljerade krav angående godkännande av utbildning och skolor, teoretiska
kunskapskrav och examen, praktiska kunskapskrav, bokförning av flygtid, hur man uppnår
och vidmakthåller behörighet, certifikatutfärdande och auktorisation. Inom den civila
luftfarten finns krav på både upprepade hälsokontroller och certifieringsprov för vidmakthålla
kompetens och säkerhet. Piloters instrumentbehörighet sträcker sig över ett år. Efter detta
måste de genomgå ett test samt uppvisa att ett fastställt antal routeflygningar genomförts.
(Information från Luftfartsinspektionen, JAR-FCL, 2001) Förutom piloter måste
kabinpersonal, flygtekniker, markpersonal, flygklarerare och flygledare förnya sina certifikat
med varierande intervall från 12- 24 månader beroende av ålder och tjänst. (LFS, BCL-C4)
Därtill har befälhavaren ansvar för att all personal har tillbörlig behörighet och är kompetenta
och kvalificerade att utföra de uppgifter som tillfaller dem. Det är också befälhavarns ansvar
att se till att personalen endast ges uppgifter som ligger inom deras kompetensområde och att
de är bekanta med aktuell flyplansmanual. (LFS, JAR-OPS 1.940 & 1.1055).

Enkätresultat
Det finns inga formella krav  inom hälso- och sjukvården i Sverige på att personalen
fortlöpande skall genomgå repetitiv eller vidareutbildning för att vidmakthålla rätten att utöva
sitt yrke. Sjukvårdens komplexitet understryker dock behovet av krav på kompetens och
formell behörighet med relevant utbildning som bakgrund för att områdesspecifika uppgifter
skall kunna utföras.

I fråga om repetitiv och vidareutbildning angav 18 % av läkarna att de fortlöpande fick
repetitiv utbildning och 36% att de fortlöpande fick vidareutbildning. 38%  respektive 46%
angav att de näst intill fortlöpande fick repetitivutbildning och vidareutbildning medan 10%
angav att de inte fick någon repetitiv utbildning alls. Av sjuksköterskorna med längre
erfarenhet så uppgav endast 5% att de fortlöpande fick repetitiv- och vidareutbildning. Ingen
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av sjuksköterskorna med mindre erfarenhet angav att de fortlöpande genomgick repetitiv eller
vidareutbildning. I tabellerna nedan visas resultatet för sjuksköterskor gällande utbildning.

Diagram 3.4 –3.5: Fortbildning
”Jag får fortlöpande 1: repetitiv utbildning 2: vidareutbildning”

I fråga om introduktion av nya behandlingsmetoder angav alla läkare att de med mer eller
mindre långa intervall får utbildning i nya metoder. Situationen bland sjuksköterskorna var
liknande, även om introduktion och träningstillfällen var mindre frekvent förekommande.
Beträffande träning i lagarbete och konfliklösning, vilket inte bara påverkar kompetensen utan
influerar samarbetsförmåga och säkerheten i arbetssituationen, var det ingen av läkarna som
angav att påståendet  ”jag får träning i lagarbete och konfliktlösning” stämde helt,  20%
uppgav att de inte stämde alls.  5 % av sjuksköterskorna med längre erfarenhet angav att de
fick träning i lagarbete och konfliktlösning, medan 31 % angav att de aldrig fick dylik
utbildning. Nästintill 60 % av sköterskorna med mindre erfarenhet påtalade att deras träning i
lagarbete och konfliktlösning var mycket liten om än alls förekommande.

Vad anbelangar kompetens och behörighet angav 80 % av läkarna att de aldrig blev ålagda
uppgifter som de inte har formell behörighet, 10 % angav att det hade förekommit och
resterande 10 % medgav att det äger rum, men sällan. 50 % angav vidare att de aldrig fick
utföra uppgifter som de har bristande erfarenhet av, medan 25 % angav att det inträffade men
sällan. 72 % av läkarna angav att de mycket sällan upplevde osäkerhet kring ingrepp och
behandlingar och 63 % uppgav att de mycket sällan var osäkra inför undersökningar och
diagnostiseringar.

Rörande sjuksköterskor med längre erfarenhet uppgav 88 % att de aldrig eller näst intill aldrig
blev ålagda uppgifter de inte hade formell behörighet till, 10% angav att det sällan inträffade
medan 2 % angav att det inträffade mer frekvent. Beträffande utförande av uppgifter de inte
hade erfarenhet eller bristande erfarenhet av var fördelningen likartad, där 84 % angav att de
aldrig eller näst intill aldrig fick utföra ingrepp/behandlingar eller undersökningar som de inte
hade erfarenhet eller bristande erfarenhet av.

Vad det anbelangar sjuksköterskor med mindre erfarenhet angav 42 % att de aldrig blev
ålagda uppgifter de inte har formell behörighet till, 29 % att det näst intill aldrig inträffade
och 29 % att det förekom mer frekvent. Beträffande uppgifter de ej har erfarenhet eller
bristande erfarenhet av angav 42 % att de aldrig ensamma fick utföra ingrepp/undersökning
eller behandling, vilket visas i tabell 3.6 . Huruvida sjuksköterskor med mindre erfarenhet
upplevde osäkerhet inför ingrepp/behandling eller undersökning redovisas i tabell 3.7 nedan.
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              Diagram 3.6: Erfarenhet,                                  Diagram 3.7: Osäkerhet,
            sjuksköterskor med mindre erfarenhet                               sjuksköterskor med mindre erfarenhet

3.2.3 Arbetssituation
Personalens och människans betydelse för flygsäkerhet återspeglas i hur arbetsförhållanden
för både markpersonal, tekniker, kabinpersonal och piloter utformas. Till att börja med så är
arbetstiden för framförallt befälhavare och piloter reglerade utifrån människlig kapacitet.
Personal inom linje- och passagerarflyg arbetar utefter ett poängsystem där beredskap, passivt
arbete, flygtid och start och landning generar arbetstidspoäng. Dessutom får ingen som
tjänstgör som besättningsmedlem påbörja en arbetsperiod som beräknas avslutas senare än 20
timmar efter det att närmaste föregående föreskrivna viloperiod avslutats (LFS, BCL-D,
stycke 5). Besättningsmedlemmar är under pågående flygning skyldiga att kontrollera att
arbetsbelastningen inte överstiger gällande normer. (LFS, BCL-D, stycke 3)

För att företagare skall kunna kontrollera att personalens arbetstider följer befintliga
föreskrifter skall dessa journalföras och journalföringen skall omfatta minst 12 månader.
Flygföretagets drifthandbok skall därutöver innehålla bestämmelser beträffande raster,
måltidsuppehåll och pauser i enlighet med arbetsmiljölagen. (LFS, BCL-D, stycke 4)
Portalparagrafen gällande tjänstgöringsreglering i LFS är dock besättningsmedlems rätt och
framförallt skyldighet att avstå från att medverka vid en flygning om ”vederbörande känner
sig osäker på att kunna genomföra den planerade tjänstgöringen på ett betryggande sätt”
(LFS, BCL-D, 2.1.3 §) för att inte flygsäkerheten skall äventyras.

Förutom arbetstider är personalsammansättningen och personalantalet lagstadgat i LFS.
Kabinpersonal bestäms av antalet passagerare och beräknad flygtid, medan sammansättningen
av piloter och mekaniker regleras av flygfartygets storlek och prestanda.

För att samarbetssvårigheter och tvister mellan personal, och mellan personal och
passagerare inte skall äventyra flygsäkerheten, genomgår besättningsmän och framförallt
befälhavaren, träning och utbildning i  konfliktlösning. Detta för att på bästa sätt kunna lösa
konflikter och avstyra hotfulla situationer. Till syvende och sist är det befälhavare på ett
luftfartyg som har det yttersta ansvaret för personal, passagerare och luftfartyget varpå
han/hon också har det slutgiltiga avgörandet angående säkerhet och disponering av
luftfartyget. (LFS, BCL-D, stycke 6)

Enkätresultat
Hälso- och sjukvårdens karaktär ställer liksom den civila luftfarten höga krav på personalens
kompetens och kapacitet, varpå arbetssituationen och arbetsmiljön får en stor betydelse för
hur väl arbetet utförs och hur arbetsplatsen fungerar.
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Oavsett hur personalsammansättningen ser ut på respektive avdelning uppfattar större delen
av framförallt sjuksköterskorna, både med längre och kortare erfarenhet, att situationen på
avdelningen är hektisk och stressig. Läkarna å sin sida, bedömer arbetssituationen som mindre
pressad men har å sin sida i stor utsträckning längre arbetstider.

På påståendet ”jag upplever att situationen på avdelningen är hektisk” svarade ca 50 %
sjusköterskorna att det stämde helt eller näst intill helt. Närmare 60 % av sjuksköterskorna
med kortare erfarenhet ansåg att de alltid eller nästintill alltid får för lite tid mot vad de önskar
till varje patient. Motsvarande siffra för sköterskor med längre erfarenhet var närmare 40 %.
Situationen bland läkarna var något annorlunda där ca 45 % ansåg att de aldrig eller näst intill
aldrig har för lite tid till patienter. Inte heller ansåg läkarna att de tvingas negligera brukliga
förfaranden p.g.a. tidsbrist vid undersökning och/eller behandling/ingrepp. 90 % av läkarna
ansåg att de aldrig eller näst intill aldrig nödgades åsidosätta vedertagna metoder, medan 10
% angav att det inträffade. Motsvarande siffror för sköterskor visas i tabellerna nedan.

Diagram 3.8 – 3.9: Tidsbrist

”Jag anser att jag tvingas negligera brukliga förfaranden vid undersökning, behandling och
ingrepp p.g.a. tidsbrist”

I fråga om arbetsdagens längd och arbetstider, vilket i allra största grad påverkar
arbetsförmågan8, så angav 36 % av läkarna att de alltid eller näst intill alltid arbetade i mer än
24 h, 36 % uppgav också att de alltid eller näst intill alltid arbetade i mer än 16 h.
Motsvarande siffror för sjuksköterskor både med längre och kortare erfarenhet var ca 5 %. I
diagrammen nedan redovisas läkarnas arbetstidssituation.9

Digram 3.10: Arbetstider, läkare

                                                          
8 Att arbeta längre än 20 timmar i stäck motsvaras av att arbeta med en promille alkohol i blodet. (NBCS, 2001)
9 Arbetstiderna nedan inkluderar jourtid
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3.2.4  Rutiner
De operativa rutinerna gällande luftfartyg är detaljerade. Det finns rutiner, manualer och
checklistor tillgänglig för all personal som handhar någon del/ något delmoment under en
flygrutt för att underlätta och tillförsäkra säkerheten. Det yttersta ansvaret för att alla
manualer och listor finns tillgängliga samt att personalen är införstådda, pålästa och
kompetenta att utföra de rutiner som finns nedtecknade åligger företags- eller
organisationsledaren. Checklistor och rutiner måste vara så placerade att de med lätthet kan
nås och läsas under flygning och varje besättningsman skall inneha en kopia med för
honom/henne relevanta uppgifter. Därtill skall det finnas kopior till övrig personal gällande
alla rutiner och handhavanden. Det står också under företagsledarens ansvar att se till att
informationen som finns i dessa checklistor är lätt att förstå, adekvat och att informationen
kontinuerligt uppdateras och revideras, vilket går i linje med föresatsen om säkerhet genom
egenkontroll. (LFS, JAR-OPS 1.040)

Förutom checklistor som handlar om det operativa förfarandet finns även regleringar
beträffande alla typer av godsbefordran, kontroll och underhåll av planen, prestandasäkerhet,
tankning, radioutrustning etc. Det yttersta ansvaret för att allt fungerar, all personal är
kvalificerad och kan utföra sina uppgifter, att alla manualer finns tillgängliga för alla berörda
och i uppdaterade och informativa versioner, vilar på ägaren av företaget/planet. (Ibid.)

Enkätresultat
De mest utpräglade och dokumenterade rutinerna inom svensk hälso- och sjukvård återfinns i
samband med handhavanden av teknisk utrustning och hantering av patientjournaler. I 90 %
av fallen finns det skriftliga rutiner för kontroll av teknisk utrustning. Vid operativa ingrepp,
för att undvika att instrument ”glöms kvar” finns checklistor för inräkning av använda
instrument. 55 % av läkarna angav att de innan ett ingrepp eller en behandling alltid eller näst
intill alltid kontrollerar den tekniska apparatur som de skall använda medan 28% uppgav att
de sällan kontrollerar sin utrustning. Nästan 60 % av läkarna medgav att de till stora delar litar
på att någon annan har kontrollerat utrustningen som de skall använda.

Bland sjuksköterskor med längre erfarenhet uppgav 82 % att de alltid eller näst intill alltid
kontrollerar den tekniska apparatur som de skall använda, samtidigt som 26 % alltid eller näst
intill alltid litade på att någon annan hade kontrollerat utrustningen som de behövde. 5 %
angav att de aldrig kontrollerar teknisk apparatur innan användning.

Gällande checklistor och rutiner i samband med undersökning/diagnostisering och
ingrepp/behandling var resultaten mer skiftande. Ingen av läkarna uppgav att det alltid finns
skriftliga rutiner att följa vid behov och endast 10 % av sjusköterskorna med längre erfarenhet
angav att de finns skriftliga rutiner att följa vid undersökning och behandlig/ingrepp, vilket
visas i tabellerna nedan.

Tabell 3.12 – 3.14: Rutiner
”Jag har skriftliga rutiner att följa vid behov vid undersökning/diagnostiserig och

behandlig/ingrepp”
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Beträffande undersökningar och diagnostisering angav över 50% av läkarna att de sällan ber
en kollega om en andra åsikt (se  diagram 5:16). Benägenheten att kontrollera sig själv genom
upprepande undersökningar eller kompletterande undersökningar är något större, vilket visas i
diagrammen nedan.

   Diagram 3.15: Medbedömning                          Diagram 3. 16:  Dubbel kontroll

Vid all behandling av patienter, såväl vid undersökning som ingrepp, har personalen en
lagstadgad journalplikt. Detta innebär att all information om en patient skall nedtecknas i
hans/hennes journal och skall också innan undersökning och behandling läsas av
vårdpersonalen. (Patientjournallagen, Sveriges Lagar, 2000) 80% av läkarna angav att de
alltid eller nästintill kontrollerar patientjournalen, medan 10 % medgav att den sällan
kontrolleras. 30 % av läkarna uppgav att de alltid tecknar ner all information i journalen, 40 %
att de nästintill alltid skriver in allt, 20% angav att de vanligtvis tecknar ner allt och 10 % att
de sällan skriver in allt i patientjournalen. Samtidigt angav 44 % av läkarna att de alltid eller
nästintill alltid litar på att deras kollegor nedtecknat all information i patientens journal.

Bland sjuksköterskorna med längre erfarenhet kontrollerade dryga 90 % alltid eller näst intill
alltid patientjournalen inför undersökning eller behandling. Emellertid nedtecknade endast
10 % alltid all information och 6 % av sjuksköterskorna med längre erfarenhet medgav att de
aldrig eller nästintill aldrig nyttjar patientjournalen för informationsbefordran. Förtroendet för
kollegors hantering av patientjournaler åskådliggörs av att över 50 % av sjuksköterskorna
med längre erfarenhet alltid eller nästintill alltid litar på att deras kollegor brukar en
fullständig journalföring.

Vad beträffar sjuksköterskor med något kortare erfarenhet förhållningsätt och hantering av
journaler överensstämmer det i stora drag med den förra gruppen sjuksköterskor. Den största
skillnaden går att finna i kontrollförfarandet av en patientjournal där endast 70 % alltid eller
näst intill alltid kontrollerade journalen innan undersökning eller behandling
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3.2.5 Hantering av läkemedel
I en utredning av misstag inom vården gjord i Storbritannien konstaterades att ca 1/5 av alla
behandlingsskador orsakades av feldosering eller förväxling av mediciner vilket gör hantering
och förvaring av läkemedel till en viktig komponent i vårdprocessen (NBCS, 2001).

Enkätstudien
Av de tillfrågade sjusköterskorna hade alla tillträde till medicinförråd på avdelningen. Ett
fåtal av läkarna hade emellertid begränsad behörighet då de ej tillhörde en specifik avdelning
utan arbetar avdelningsöverskridande. All parmaceptika, oavsett avdelning och sjukhus
förvaras i låsta förråd.

Av sjusköterskorna fann ca 80 respektive 70 % att förvaringen av medicin och preparat på
respektive avdelning var lämplig. Sjuksköterskor med längre erfarenhet tyckte dock att
organisationen i förråd var mer lättfattlig och överskådlig än sjusköterskor med kortare
erfarenhet vilket visas i diagram 5.18 och 5.19  nedan.

Diagram 3.17 - 3.18: Förvaring av läkemedel

”Jag finner organisation i förråd lättfattlig och överskådlig”

Beträffande behörighet för användning av mediciner så angav både läkare och sjuksköterskor
med längre erfarenhet, så när på ett par procent, att de aldrig eller nästintill aldrig hade
handhaft medicin eller preparat de ej har behörighet till. Bland sjusköterskor med kortare
erfarenhet är situationen något annorlunda där mer än 10 % medger att de nästintill alltid
förestår medicin de ej har behörighet till, vilket visas i diagram 5.20 nedan.

Diagram 3.19: Behörighet, medicin –Sjusköterskor med kortare erfarenhet

Under 1900-talets senare hälft har den medicinska teknologin och antalet parmaceptika ökat
explosionsartat varpå innehållsdeklarationer och beteckningars enkelhet och tydlighet
påverkar användningen av desamma och risken för att förväxla mediciner (Spri, 3109:1,
1980) Cirka 30 % av sjuksköterskorna med längre erfarenhet fann innehållsdeklarationer och
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beteckningar på mediciner och preparat otydliga och svårlästa. Motsvarande siffra för
sjusköterskor med kortare erfarenhet var lägre, vilket visas i diagram 3.20-3.22 nedan.

Diagram 3.20- 3.22: Beteckningar och innehållsdeklarationer

”Jag finner beteckningar och innehållsdeklarationer otydliga och svåra att läsa”

Trots otydliga beteckningar och innehållsdeklarationer var procentandelen vårdpersonal som
uppgav att de förväxlar mediciner på grund av likartade namn och förpackningar och otydliga
beteckningar liten. Av läkarna uppgav 90 % att de aldrig eller nästintill aldrig förväxlar
mediciner och preparat. Emellertid svarande 10 % de ej visste om de någon gång förväxlat
mediciner. Bland sjuksköterskor med längre erfarenhet svarande 3% att de alltid tog miste på
mediciner,  yttreligare  3 % angav att de vanligtvis förväxlade mediciner, 14 % att de sällan
hände och 80 % angav  att de aldrig eller nästintill aldrig förväxlade något. Av de mindre
erfarna sjuksköterskorna uppgav 12 % att de alltid tog miste på mediciner och preparat 13 %
att de sällan inträffade och 75 % angav att det aldrig eller nästintill aldrig inträffad
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4 ANALYS
I följande kapitel kommer det insamlade empiriska materialet från hälso- och
sjukvårdssektorn kring de olika identifierade områdena information och rapportering,
kompetens, arbetsförhållande, rutiner och hantering av medicin att jämföras med
presenterade riskmanagement teorier samt med befintlig dokumentation kring civil luftfart.
Med hjälp av detta avses en bedömning gällande risk och skadebehandlingen inom vården
göras. Dessa uppgifter kommer sedermera användas för att uppskatta huruvida hälso- och
sjukvårdens olyckshantering är ineffektiv eller ej.

4.1 Riskanalys
Inom den svenska hälso- och sjukvårdssektorn finns i dag, som tidigare presenterats, fyra
olika källor dit avvikelser och behandlingsskador rapporteras. Den lokala
avvikelsehanteringen, Lex Maria, HSAN samt patientförsäkringen. Dessa källor kring
behandlingsskador torde tillsammans kunna ge en representativ och komplett bild av
skademönstret inom svensk hälso- och sjukvård och skulle därigenom kunna användas som
grund till en genomarbetad riskanalys med skadeprevention som mål. Emellertid är befintliga
rapporteringssystem fokuserad på avvikelser vilka föranleder någon typ av reell skada.
Incidentrapporteringen faller enkom under den lokala avvikelsehanteringen och hur väl
utformad denna är svårt att avgöra.  Om idag befintliga källor skulle användas som underlag
till en analys av riskområden inom hälso- och sjukvården, skulle analysen förmodligen
rymma väsentliga brister eftersom de flesta avvikelser är tillbud och dessa finns inte i aktuella
databaser och register. Riskanalysen skulle därför bli underskattande och missvisande.

Av den befintliga informationen som skulle kunna användas i risk- och skadepreventivt syfte
är informationsströmmarna begränsade. Återflödet av information angående
behandlingsskador och avvikelser är knapp. Befintliga fakta används inte i preventivt syfte i
önskvärd utsträckning utan hela 45% av sjuksköterskorna med längre erfarenhet angav att de
inte får någon information alls om uppmärksammade brister från andra sjukhus och nästintill
30% av läkarna uppgav att de inte får någon information kring uppmärksammade brister från
den egna arbetsplatsen.

En av de större skillnaderna mellan den civila luftfarten och svensk hälso- och sjukvårds
incidenthantering, är omfånget på rapporteringen. Den civila luftfarten skall, utöver haverier
och skadebringande incidenter, anmäla om en störning, ett materialfel eller om bara en
onormal situation inträffar till luftfartsinspektionen. Att haveriutredningar och
incidentrapporter sedermera samkörs ökar ytterligare möjligheten för en optimal riskanalys
och riskbehandling. Hanteringen av incidenter och haverier inom den civila luftfarten vittnar
om att attityd gentemot risker och skadeprevention är mer utvecklad och vederhäftig än inom
hälso- och sjukvården. Detta kan också spåras i luftfartsinspektionens årsrapport där det
påpekas att skillnaden mellan ett haveri och en incident endast ligger i konsekvensen och att
mycket av den svenska FoU inom luftfarten inriktas på flygsäkerhetsattityder,
tillsynsverksamhet, rapporteringsvilja och offentlighet. Allt för att minska den mänskliga
faktorns inverkan och orsakan av incidenter och skador.

Trots att avvikelsehanteringen inom båda sektorerna är väletablerad och på ytan verkar lika,
är skillnaden i attityd gentemot och användningen av incidentrapportering stor. En orsak till
attitydskillnaden kan vara att den civila luftfarten idag är en starkt konkurrensutsatt
verksamhet, där säkerhet nyttjas i marknadsföringssyfte och som konkurrensmedel.
Säkerhetssamarbetet bolagen emellan kan också spåras i flybolagens nödvändighet att för
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kunden framstå som säker. En flygolycka påverkar inte bara det olycksdrabbade bolaget, utan
all civil luftfart ifrågasätts, där marknadsandelar går förlorade till annan transportindustri.
Inom hälso- och sjukvården finns idag varken den inarbetade offentligheten i samband med
olyckor som inom luftfarten, eller tvånget ifrån marknaden att uppvisa en verksamhet utan
osäkra och riskfyllda moment.

4.2 Risk och skadebehandling

4.2.1 Kompetens
 Inom den civila luftfarten förekommer fortlöpande fortbildning bland all personal. I
jämförelse med den civila luftfarten visar enkätresultaten att fortbildningen, då framförallt
ibland sjusköterskor är begränsad. Knappa 5 % av sjuksköteskorna med längre erfarenhet
angav att de fortlöpande fick repetitiv utbildning samtidigt som ca 35 % angav att de inte fick
någon vidareutbildning alls. (se diagram 5.4-5.5). Bland läkarna var både repetitiv och
vidareutbildning mer frekvent förekommande, men ändock angav 10 % av läkarna att de inte
fick någon repetitiv utbildning överhuvudtaget. Med tanke på att större delen av personalen på
en avdelning är sjuksköterskor och inte läkare, torde deras kompetens, träning och utveckling,
vara åtminstone lika viktig som läkarnas för att en tillförlitlig riskmiljö skall kunna upprättas
och bibehållas. Som jämförelse kan nämnas att inom den civila luftfarten så genomförs i ett
intervall av 12- 24 månader tester bland all personal för att minska risken för olyckor på
grund av bristande kompetens och kapacitet.

Även om ett visst mått av både repetitiv och vidareutbildning förekom, finns inga
kontrollsystem för att personalen faktiskt innehar den kompetens som förutsätts. Skillnaden
mellan de båda verksamheterna kan komma av att respektive sjukvårdhuvudman inte har
något lagstiftat ekonomiskt skadeståndsansvar för behandlingsskador. Ansvaret för
behandlingsskador är koncentrerat till den individ som orsakat skadan. Eftersom det sällan är
möjligt att påvisa en enskild individs försumlighet går även det individuella ansvaret förlorat.
En behandlingsskada har därför i många fall varken några ekonomiska konsekvenser10, eller
skadar vårdgivaren eller sjukvårdhuvudmannens position.

Behörighet
Beträffande den formella behörigheten bland sjukvårdspersonalen, så inträffar det i alla
tillfrågade grupper, att personalen i enstaka fall, blivit ålagd arbetsuppgifter de saknade
formell behörighet att genomföra. En liten procentandel inom alla grupper angav också att de
ensamma fick genomföra uppgifter de saknade erfarenhet av. Bland sjuksköterskor med
kortare erfarenhet var det mer frekvent förekommande att de både fick genomföra uppgifter
de saknade behörighet till, och att de ensamma utförde undersökningar och behandlingar de
inte hade någon erfarenhet eller bristande erfarenhet av. (se stycke 5.3)

Även beträffande den formella behörigheten och erfarenhet, kan verksamheten inom hälso-
och sjukvården anses som något bristfällig i jämförelse med dokumenterade uppgifter inom
civil luftfart. Vad flyget anbelangar så har befälhavaren vid varje flygning ansvar för att all
kabinpersonal besitter den fastlagda formella behörigheten och att de är kompetenta och
kvalificerade att utföra tilldelade arbetsuppgifter samt att de är bekanta med, och kan utföra de
uppgifter som finns i aktuell flyplansmanual. I den genomförda studien på de aktuella
avdelningarna framkom däremot att individer utförde uppgifter de ej har behörighet till och
oerfaren personal ensam genomför obekanta behandlingar. Ur ett riskbehandlande och
                                                          
10 De ekonomiska påföljderna som bristande kompetens ibland personalen skulle kunna ha haft, går via
patientförsäkringen och dess premiesättningen. Idag saknas dock kopplingen mellan risk och premie.
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skademinimerande perspektiv torde detta vara högst olämpligt. Frågan är om detta skulle
förekomma om en tydligare ansvarsfördelning och rakare incitamentsstruktur fanns.

Ytterligare en skillnad inom ämnesområdet kompetens är att befälhavaren på ett
passagerarburet flyg får utbildning och träning inom lagarbete och konfliktlösning för att
undvika att riskfyllda situationer uppkommer under flygning. Liknande utbildning
förekommer sällan inom hälso- och sjukvård, trots att behovet torde finnas. Mycket arbete
utförs i team och under stressiga förhållanden där konflikter lätt uppstår, både ibland personal
och mellan patienter och personal och anhöriga. Situationer som uppstår bör snabbt kunna
lösas och bemästras för att undvika onödiga risker och komplikationer uppkommer.

4.2.2 Arbetssituation
Eftersom den mänskliga faktorn identifieras som en av de största faktorerna bakom skador
och olyckor har arbetsmiljön och arbetssituationen stor inverkan på risk- och
skadebehandling. Ur riskminimeringssynpunkt och i ett skadepreventivt hänseende torde det
därför vara negativt att över hälften av respondenterna upplevde situationen på respektive
avdelning som hektisk och stressig. Utöver detta brottas hälso- och sjukvården med en
tidsbrist och en tidspress vilket också har en negativ inverkan på riskmiljön. Ca 60% av
sjuksköterskorna med kortare erfarenhet ansåg att de fick för lite tid mot vad de önskade till
varje patient, vilket påvisar tendenser till underbemanning och en forcerad och bedräglig
arbetsmiljö.

En av de största skillnaderna beträffande arbetssituationen inom de båda verksamheterna går
att finna i tidsregelringen av arbetspass. Inom luftfarten får inte ett arbetspass påbörjas om det
inte kan avslutas inom 20 h, viloperioder inräknade. Liknade regleringar finns inte inom
hälso- och sjukvården. Av de svarande läkarna angav 36 % att de alltid eller näst intill alltid
arbetade i mer än 24 h. Risken för att misstag skall begås under alltför långa arbetspass är
överhängande då omdömet och precision påverkas av trötthet på samma sätt som alkohol.

Skillnader i arbetstidsregleringen, arbetsbörda och stressituation tyder på ett
säkerhetstänkande i relation till arbetssituationen och en risk- och skadebehandling inom det
passagerarburna flyget som inte finns inom hälso- och sjukvården. Regleringarna inom
luftfarten kan än en gång vara ett resultat av konkurrensen som flygtrafiken utsätts för.
Precisa och utvecklade regleringar av dylika slag kan visa på att flyget är en säker
verksamhet. På grund av det interna beroende mellan flygbolagen, kan regleringar vara en
garanti för, och ett resultat av viljan att visa att, hela marknaden är en säker transportindustri.

4.2.3 Rutiner
Liksom inom den civila luftfarten finns inom hälso- och sjukvården i de allra flesta fall
skriftliga rutiner för både kontroll och hantering av teknisk apparatur. Vad beträffar rutiner
vid ingrepp och behandling var förekomsten av skriftliga checklistor och operativa rutiner
sämre. (se diagram 5.12- 5.14)  Därtill angav ca 50 % av läkarna att de sällan ber om en
kollegas synpunkt för att försäkra sig om att diagnoser är riktiga eller för att säkerställa ett
ingrepps korrekthet.

De operativa rutinerna inom den civila luftfarten är mer omfattande. Grundliga genomgångar
av maskiner och teknisk utrustning sker innan varje flygning. Därtill måste checklistor för alla
operativa rutiner samt skriftliga rutiner för nödsituationer finnas tillgänglig för kabinpersonal
och piloter. Inom flyget är också incitamentsstrukturen för att tillbörliga checklistor och
kontroller genomförs och finns tillgängliga mer utvecklad då ägaren av ett flygbolag har
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personligt ansvar för att all personal är väl införstådda med arbetsuppgifter och aktuella
manualer och att all teknisk utrustning är kontrollerad och har genomgått vederbörlig service.
Många gånger finns säkert både operativa rutiner nedtecknade samt skriftliga checklistor för
kontroll av både teknisk utrustning och ingrepp på de flesta avdelningar, men dessa gör lite
nytta så länge som de inte används.

Patientjournalen
Den mest etablerade och därtill också lagstadgade skriftliga rutinen som finns inom svensk
hälso- och sjukvård är journalplikten. Till viss del kan denna jämföras med den flygdagbok
som skall medföras vid varje flygning och återge nödvändiga data och händelser.
Patientjournalen skall referera all information om en patient, behandlingar och diagnoser och
är således ett grundläggande och mycket viktigt dokument beträffande enskilda patienter.
Trots detta, även om procentandelen är relativt liten, angav 10% av läkarna att de sällan
kontrollerade patientjournalen och endast 30 % angav att de nedtecknar all information.
Samtidigt uppgav ca 50 % av alla tre personalgrupperna att de litar på att deras kollegor
nyttjar en fullständig journalföring.

Trots att förutsättningar finns för att en relativt god minimering av skador genom
informationsbefordran via patientjournalen, nyttjas inte denna till fullo. Patientjournalen
skulle därtill kunna användas som underlag för vidare utveckling av skade- och
riskreducerande åtgärder, vilket flygdagboken används till inom lufttrafiken.

4.2.4 Hantering av medicin
Eftersom läkemedelsförväxling förmodas stå bakom en relativt stor del av de behandlings-
skador som inträffar, är hanteringen av dessa en viktig del av riskbearbetningen inom
vårdsektorn. För att underlätta användning och för att förhindra förväxlingar av mediciner
krävs att förråd och förvaringsutrymmen är väl organiserade och enkla att hantera. Av den
tillfrågande vårdpersonalen ansåg mellan 70 och 80 % att organisationen i förråd var
tillfredställande, vilket tyder på en relativt god hantering - och därmed riskreducering, av
läkemedel. Däremot så angav något mer än 10 % av sjuksköterskorna med kortare erfarenhet
att de nästintill alltid förestod medicin de ej har behörighet att använda, vilket torde vara
oacceptabelt.

Med de senaste årens ökning av antalet läkemedel, har det också blivit svårare att skilja på
likartade preparat och samma preparat med olika koncentrationer. Beteckningar och
innehållsdeklarationer har därför fått en allt större betydelse vid hantering av medicin för att
undvika förväxlingar. Bland den tillfrågade sjukvårdspersonalen svarade dryga 30 % av
sköterskorna med längre erfarenhet att de fann beteckningar och innehållsdeklarationer
otydliga och svåra att läsa. Hur denna risk skulle kunna behandlas är svårare att säga då
merparten av de tillfrågande fann organisationen i läkemedelsförråd lätthanterlig och
överskådlig. Likväl kan det vara lika viktigt att erkänna att risken finns som att ”behandla”
den.   Samtidigt som många fann beteckningar och innehållsdeklarationer svårlästa var det få
som medgav att de hade eller brukade förväxla mediciner. Endast 3 % av sköterskorna med
längre erfarenhet medgav att det förekom. 10 % av läkarna tillstod dock att det faktiskt inte
visste om de förväxlat läkemedel.

4.2.5 Skadeprevention - Sammanfattningsvis
En behandlingsskada och ett misstag inom hälso- och sjukvården har antagits vara ett
unilateralt olycksfall där endast vårdutövaren påverkar sannolikheten, omfattningen och
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kostnaden för en olycka. Med hänseende till den presumerade nivån på risk- och
skadebehandlingen inom de undersökta områdena, kan dock i detta fall antas att de preventiva
åtgärder som företas inom hälso- och sjukvården, understiger den nivå som torde ge ett
effektivt beteende och en optimerad olyckskostnad.

Inom i stort sett alla undersökta områden framkom att försiktighetsåtgärderna inom hälso- och
sjukvården i förhållande till den civila luftfarten var knappa. Hälso- och sjukvården brister i
jämförelse med den civila luftfarten inom alla undersökta områden, om än inte på alla
punkter.

Det finns idag i Sverige ingen fastställd norm om hur risk- och skadebehandling inom dessa
områden skall utformas. Det enda som stipuleras är det i hälso- och sjukvårdslagen fastställda
målet om en ’god vård för alla’ och att vården skall kvalitetssäkras, genom vad som torde
vara lämplig nivå av försiktighetsåtgärder inom respektive område. Inte heller har någon
komplett analys av totala kostnader för behandlingsskador gjorts. Att då påstå att
försiktighetsåtgärderna inom hälso- och sjukvården är knappa och understiger den nivå som
skulle optimera de totala samhälleliga kostnaderna för en olycka kan vara svårt. Men med
ledsagan av hur motsvarande aktiviteter är utformade inom den civila luftfarten samt hur en
risk- och skadebehandling bör utformas enligt amerikanska riskmanagement teorier för hälso-
och sjukvård, skulle jag ändock vilja påstå att försiktighetsåtgärderna under utförandet av en
aktivitet inom hälso- och sjukvård stundom understiger önskad nivå och renderar en ineffektiv
olyckshantering.

Även om vissa förebyggande åtgärder genomförs finns ändock stora brister i förhållande till
flyget. Framförallt gällande åtgärder och återföring av information beträffande tidigare
inträffade skador och misstag. Som Carl Ivar Dahlgren uttryckte: ”Det enda onödiga
misstaget är det som inträffar två gånger”. ( Dahlgren C., I.,  i red Blomgren R., G ., et al.,
1996)

4.3 Skadefinansiering
Risk- och skadereducering, om det utförs medvetet, i ett skadepreventivt syfte, kan ses som en
del av ett sjukhus skadefinansiering genom självförsäkring och självprotektion. De mesta av
ovan nämnda kategorier faller under självprotektion där exempelvis bra organisation av
läkemedelsförråd minskar sannolikheten för förväxlingar, informationsöverföring via
patientjournalen reducerar sannolikheten för felaktig behandling och ingrepp, användning av
checklistor minskar sannolikheten för glömma procedurer och hur utrustning skall användas,
en god arbetssituation med rimliga arbetstider minskar sannolikheten för misstag på grund av
stress och trötthet. Självförsäkringen kan utgöras av träning i nya behandlingsmetoder och
svåra ingrepp för att minska både sannolikheten för misstag samt omfattning av eventuell
behandlingsskada. Jämförelsen med den civila luftfarten har dock påvisat att på många av
dessa områden är de risk- och skadepreventiva åtgärderna, d.v.s. självförsäkringen och
självprotektionen undermåliga för att en god riskekonomi skall kunna förestås genom dylika
metoder.

Förutom självförsäkring och skadeprotektion kan skador finansieras genom teckning av en
ansvarförsäkring där ansvaret och skadeståndskyldigheten, och därmed risken, överskjuts till
ett försäkringsbolag. Inom hälso- och sjukvårdssektorn kallas denna försäkring för
patientförsäkringen och är sedan 1997 obligatorisk för alla vårdinrättningar.
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4.3.1 Patientförsäkringen
I och med att patientförsäkringen tecknas överförs ansvaret och ersättningsskyldigheten för
eventuella behandlingsskador till Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag). Med en
ansvarsförsäkring försvinner den skadepreventiva effekt ansvar och skadeståndsskyldighet
anses inneha, så tillvida inte premien avspeglar risken och kostnaden för en eventuell olycka.
Eftersom patientförsäkringens premie grundas på antalet invånare i respektive
upptagningsområde och inte på organisation, arbetssituation och personalens kompetens, är
kopplingen mellan riskbeteende, kostnaden för olyckor och försäkringspremien svag.
Resultatet av detta kan skönjas i det ovan konstaterade låga risk och skadebehandlande
förfarandena.

Utöver den svaga kopplingen mellan försäkringspremie och riskbeteende så finns inneboende
i patientförsäkringens konstruktion svårigheter att få ersättning vid behandlingsskada.
Ansvaret som överförts från sjukvårdshuvudmännen är inte strikt vilket resulterar i att många
behandlingsskador inte ersätts. Konsekvensen blir att den skattade förväntade
olyckskostnaden understiger den egentliga samhällsekonomiska kostnaden. Detta försvagar
ytterligare patientförsäkringens riskreducerande effekt och reducerar också omfånget av
självprotektion och självförsäkring som kostnadsansvar implicerar. Inom hälso- och
sjukvården har sjukvårdhuvudmännen försäkrat sig mot ansvar och således förskjutit både
risk, ansvar och ersättningsskyldighet till en tredje part, där ingen av delarna motsvaras av de
verkliga riskerna, ansvaret eller kostnaderna.

Inom den civila luftfarten regleras luftfartsorganisationers ansvar i luftfartslagen vilken
stipulerar ett strikt ansvar (ett fullständigt skadeståndsansvar) för transport av både människor
och gods. Liksom inom hälso- och sjukvården måste alla luftfartyg som används för
yrkesmässig luftfart inneha en ansvarsförsäkring som täcker både skador på passagerare och
gods. Ansvaret inom passagerarburen luftfart är alltså strikt och således är ansvaröverföringen
från luftfartsorganisationerna till försäkringsbolagen fullständig. Detta resulterar i att den
skadepreventiva incitamenten för luftbolagen kvarstår. I ovanstående jämförelse har
framkommit att risk och skadebehandlingen inom civil luftfart är mer utvecklad och tillämpas
mer uttryckligen än i hälso- och sjukvård, vilket pekar på en ansvarsförsäkring där premien
avspeglar den totala skadekostanden och luftfartens riskbenägenhet. Resultatet blir än väl
utvecklad självförsäkring och självprotektion för att minska kostnaden för den totala
skadefinansieringen.

4.4 De förväntade olyckskostnaderna och totalkostnaden för en
behandlingsskada
Förutom kostnaden för preventiva åtgärder, så ingår i de totala kostnaderna för en olycka de
förväntade olyckskostnaderna. Inom hälso- och sjukvården skulle dessa kostnader idag kunna
skattas med hjälp av de rapporteringssystem, patientförsäkringen och den avvikelsehantering
som existerar. Eftersom dessa system är fokuserade på avvikelser av allvarligare slag och
reella skador och inte heller används tillsammans, blir förmodligen bilden av misstag och
skador som uppstår vid behandling missvisande och undervärderande. Förutom, som tidigare
konstaterats, för få preventiva åtgärder, undervärderas också därmed de förväntade
olyckkostnaderna.  Resultatet blir för lågt skattade totala kostnader för misstag inom hälso-
och sjukvården. Konsekvensen av detta, för låga förväntade olyckskostnader och preventiva
åtgärder samt dess inverkan på de totala kostnaderna skissas i figur 8.1 nedan.
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Figur 4.1: Skattade olyckskostnader inom hälso- och sjukvård

  Kostnader och förluster

                                          Total olyckskostnad, x + L(x)

                                          Kostnad för preventiva åtgärder,  x

                                          Förväntade olyckskostnader, L(x)
                                                               Skattade förväntade olyckskostnader

           x’’      x’        x*                          Storlek på försiktighetsåtgärder

Bristerna i incitamentsstrukturen kring behandlingsskador påverkar nivån på försiktighets och
skadeförebyggande åtgärder och uppfattningen om den förväntade kostnaden för en olycka
Resultatet blir att den privata kostnaden för en olycka och den samhällsekonomiska kostnaden
divergerar. Resultatet av en ansvarsförsäkring med svag koppling till riskbenägenheten blir
således felaktig uppfattning av  skadekostnader för behandlingsskador med en ond cirkel av
overksamhet för att förhindra och minska behandlingsskador och riskmoment inom vården
som följd. Den totala kostnaden för en olycka inom vården kommer således att överstiga den
optimala kostnaden.

Incitamentsstrukturen inom den civila luftfarten är, till skillnad från hälso- och sjukvården,
grundat på ett strikt ansvar för både passagerare och gods. Ägaren av ett flygbolag och av
luftfartyg har principalansvar för de anställda, både kabinpersonal, mekaniker och
kontrakterade serviceförtag. Till skillnad från sjukvården verkar försäkringspremien för
ansvarsförsäkringar inom den civila luftfarten motsvaras av de förväntade olyckskostnaderna
och incitamenten för att nyttja tillbörliga preventiva metoder för att förhindra olyckor och
minska riskmoment kvarstår. Flygbolagets ansvar motsvaras således av olyckskostnaderna
och eftersom ansvaret är strikt sammanfaller den totala privata kostnaden med den
samhällsekonomiska kostnaden för en olycka.

4.5 Ansvarsformulering
Hälso- och sjukvården saknar idag, som konstaterats, den incitamentsstruktur för risk- och
skademinimering som ett strikt skadeståndsrättsligt ansvar medför. Frågan är då om kring-
förhållandena runt parterna i en vårdsituation är av den karaktär att en strikt
skadeståndsrättslig ansvarsformulering är lämplig, eller är ett förbehåll eller en vållandenorm
att föredra?

Till att börja med så är förhållandet mellan vårdtagare och vårdgivare utomobligatoriskt,
d.v.s. det finns inget enskilt kontrakt mellan varje patient och varje vårdgivare. Inte heller
finns det någon möjlighet att upprätta kontrakt mellan alla parter, transaktionskostnaderna
skulle bli för stora. I stor utsträckning har också endast vårdgivaren möjlighet att påverka
sannolikheten för att en olycka skulle inträffa / inte inträffa och omfattningen av en eventuell
behandlingsskada, vilket talar för ett strikt ansvar. Dessutom är informationsasymmetrin inom

De streckade linjen i figuren representerar den
uppskattade kostnaden för en inträffad olycka
och x nivån på preventiva åtgärder, där både
preventiva åtgärder och olyckskostanden
underskattas. x* visar den optimala nivån av
preventiva åtgärder vid en riktig skattad
förväntade olyckskostnader. Detta minimerar
den totala kostnaden för en olycka. x’ visar
resultatet när enkom de preventiva åtgärderna
underskattas. Om sedan även de förväntade
olyckskostnaderna underskattas kommer de
preventiva åtgärderna som en följd minskas
ytterligare, vilket gör att vi hamnar i x’’
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hälso- och sjukvårdsektorn starkt övervägande till vårdgivarens fördel, både vad gäller
kunskap och vetskap om befintliga behandlingsmetoder, såväl som om fakta kring sjukdomar
och åkommor och möjlighet att tillgodogöra sig information och nya kunskaper vilket också
talar för en strikt ansvarsformulering.

Ansvaret för en behandlingsskada bör därtill ligga hos en principal, och inte som idag på
enskilda individer. Det är sjukvårdshuvudmannens uppgift att tillgodose att organisation och
vårdproduktionen är utformad på ett lämpligt sätt för att i den mån det är möjligt och önskvärt
förhindra att behandlingsskador uppkommer. En principal skall ha kunskap om anställdas
aktiviteter och om de risker som är förknippade med utförande av olika behandlingar och
ingrepp. Visserligen bör det finnas en fortsatt kontroll över anställda inom vården för att
undvika onödiga risker och finna svaga länkar. Men ifråga om ersättning för
behandlingsskador bör ändock det lagstiftade ansvaret ligga på sjukvårdshuvudmannen.
Denna kommer säkerligen i sin tur upprätta system både för kontroll av personal och system
för att minska kostnader för skador och olyckor. Det enskilda ansvaret som finns idag, där
kontrollerande myndigheter kan vidta disciplinåtgärder bör, dock kvarstå för att undvika faror
som kan uppkomma när individer inte äger ansvar för enskilda handlingar.

Sjukvårdshuvudmännen/landstingen har i de allra flesta fall bättre betalningsförmåga vid
fråga om ersättning för en behandlingsskada än en enskild anställd. Principen är ju att den
skadade skall försättas som i samma situation som innan olyckan inträffade, vilket skulle
kunna vara problematiskt om enskilda individer skall göras ersättningsskyldiga. Resultatet av
skadeståndsansvar när betalningsförmågan brister är att den enskilda individen agerar som om
inget ansvar förelåg, eftersom han/hon ändock inte kan stå för konsekvensen. Således bör den
som har betalningsförmåga göras ersättningsskyldig vid närings- eller offentligverksamhet. Ur
den skadelidandens synvinkel kan också ett principalansvar förenkla skadeståndsprocessen.
Det räcker med att visa att en skada uppkommit till följd av behandling vid ett sjukhus för att
en skadeståndsprocess skall kunna inledas. I de fall en enskild individ är ansvarig måste
bevisningen för att påvisa en enskilds individs skuld vara betydligt mer precis.

Skulle en vållanderegel kunna uppnå samma resultat som strikt ansvar vad beträffar
behandlingsskador inom hälso- och sjukvården? Enligt de rättsekonomiska teorierna skall
konsekvensen av en, ur samhällsekonomisk synvinkel, riktigt uppställd vållanderegel vara
densamma som vid strikt ansvar. Problemet är att sjukvården är ett brett och komplext
område, där det dessutom förekommer stor individuell variation, vilket i princip skulle
omöjligöra instiftande av en optimal generell vållanderegel. Därtill så innefattar
vårdverksamhet ett flertal oskiljaktiga moment där många olika insatser kan och bör
kombineras för att uppnå önskad prevention. En lagstiftning och kontroll av alla delmoment
skulle vara omöjlig att genomföra och skulle innebära alltför stora kostnader. Ett strikt ansvar,
där ansvaret avspeglar de totala samhällsekonomiska kostnaderna skulle istället implicit ge
incitament att optimera alla dimensioner av preventiva åtgärder.
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5. SLUTSATS
Skillnaderna mellan hälso- och sjukvårdens riskarbete och riskmanagement inom den civila
luftfarten är idag stora. Sjukvården är en offentlig verksamhet, utan ekonomiskt ansvar och
utan marknadsmässig konkurrens. Den civila luftfarten å sin sida är en konkurrensutsatt
privatekonomisk verksamhet vilken lyder under en strikt skadeståndsrättslig
ansvarsformulering varpå de incitamentsstrukturer de båda verksamheterna möter skiljer sig
åt avsevärt. Resultatet går att skönja i respektive verksamhets riskhantering.

Utifrån de resultat som framkommit i genomförd undersökning inom hälso- och sjukvårdens
högriskområden kan påvisas att svensk hälso- och sjukvård idag saknar den medvetna risk-
och skadebehandlande aspekt som återfinns inom den civila luftfarten. Det kan också
konstateras att det till följd av undermålig rikshantering samt otillräckliga
rapporteringssystem och återdistribution av skadematerial, torde finnas ett antal
behandlingsskador som inte uppmärksammas på tillbörligt vis, och därför inte heller
behandlas varken lokalt eller av ansvariga nationella myndigheter.

Det kan också framhållas att, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, ter sig hälso- och
sjukvården ineffektiv, där kostnader för behandlingsskador, till följd av undermåligt
rapporteringsförfarande och svårigheter att få ersättning för uppkommen skada, underskattas.
Resultatet blir en undermålig risk- och skadebehandling, där för få preventiva åtgärder
genomförs för att undvika behandlingsskador. På så vis påverkas också totalkostanden av en
olycka. Sammantaget ger dessa begränsningar vid hanteringen av en olycka en ineffektiv och
osäker sjukvård

Om ansvaret i stället var strikt, skulle sjukvårdshuvudmännen tvingas till ett större
ekonomiskt ansvar, där helheten torde bli den naturliga fokuseringen.  Troligtvis skulle detta.
i likhet med den civila luftfarten och den amerikanska sjukvården, förändra synen på
risksituationen inom hälso- och sjukvård. En större fokusering på olyckshantering och
kostnadsminimering med ökade preventiva åtgärder och ett mer komplett rapporteringssystem
skulle kunna bli resultatet.

Patientförsäkringens funktion i detta sammanhang, så länge som ansvaret för
sjukvårdshuvudmannen är strikt, skulle kunna utvecklas till en mer marknadsanpassad
ansvarsförsäkring där premien bygger på respektive sjukvårdares riskbenägenhet och
skadehantering.

Ett strikt ansvar skulle således öka incitamenten för att både uppmärksamma samt åtgärda
identifierade risker inom hälso- och sjukvården. Följaktligen skulle instiftande av dylikt
ansvar kunna minska både osäkerheten och ineffektiviteten inom den svenska hälso- och
sjukvården.

5.1 Områden för vidare studier
Ett strikt ansvar för sjukvårdshuvudmännen är förmodligen inte enda lösningen och inte heller
enda vägen till en säkrare vård. Förmodligen finns andra incitmentsstrukturer som skulle
kunna komplettera och kanske till och med överträffa strikt ansvar som drivmedel för en
säkrare vård. Hur vårdmonopolet påverkar säkerheten och det faktum att vårdtjänster inte är
marknadsmässigt prissatta torde också studeras i samband med att hälso- och sjukvårdens
ineffektivitet diskuteras. I koppling till detta bör studier över hur säkerhet som
konkurrensmedel skulle kunna påverka risksituationen inom hälso- och sjukvården. Även här
skulle en jämförelse med den civila luftfarten kunna göras. Arbetet med luftfartssäkerhet och
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den säkerhetsforskning som bedrivs, kan därtill vara ett resultat av marknadskonkurrens och
efterfrågan på säkra transportmedel ifrån konsumentens sidan. Hälso- och sjukvården å sin
sida betraktas inte idag på samma sätt som en riskfylld verksamhet varpå säkerhetsarbetet inte
efterfrågas av konsumenten och inte heller används  i  konkurrerande syfte.

Utöver detta skulle förmodligen en större studie av de material som finns idag, både genom
patientförsäkring, HSAN och Lex Maria ge goda resultat och mer korrekt kunna kartlägga
skadebilden inom den svenska sjukvården.

Därutöver bör, för att en mer rättvis bild skall kunna ges av både hälso- och sjukvård och den
civila luftfarten en liknande studie som denna genomföras beträffande luftfarten, innan allt för
stora slutsatser om vårdens funktionsduglighet och risksituation görs.
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Bilaga A: Patientförsäkringen / patientskadelagen

Efter en diskussion under 70- talets början kring svårigheten för enskilda patienter att få ersättning/skadestånd
för en behandlingsskada, bildades av sjukvårdshuvudmännen i Sverige en frivillig kollektiv försäkringslösning,
den så kallade patientförsäkringen. I samband med detta diskuterades också en eventuell särreglering av det
skadeståndsrättsliga ansvaret vid behandlingsskador, bl.a. ifrågasattes om inte ett strikt ansvar, d.v.s. ansvar
oberoende av fel eller försummelse, borde införas. Det ansågs dock inte att skadefrekvensen var så hög eller att
skadorna var av så speciell karaktär att en särregel av dylika slag var motiverad. Således infördes istället den
frivilliga patientförsäkringen, vilken skulle ge de drabbade förbättrade möjligheter till ersättning.
Patientförsäkringen skulle lämna ersättning på objektiva grunder och dess tillkomst separerade således ansvar
och ersättningsfrågan. Försäkringen har ingen koppling till HSAN eller Socialstyrelsen vilket skall förbättra
förtroendet mellan personal och patient. Premien som sjukvårdshuvudmännen betalar för patientförsäkringen
grundas på antalet invånare inom respektive upptagningsområde. (http://www.lof-forsakring.com/bakgrund.asp,
2001-02-28).

Trots de förbättrade möjligheterna till ersättning var försäkringen en frivilligt konstellation där ca 5 % av
vårdgivarna valde att stå utanför samarbetet. För att alla patienter skulle få samma skydd instiftades således
patientskadelagen (SFS nr 1996:799) vilken trädde i kraft 1997. Patientskadelagen ålägger vårdgivaren att
inneha en patientförsäkring som täcker behandlingsskador på samma sätt som den ”gamla” patientförsäkringen.
Patientskadelagen beskriver de krav som ställs på en patientförsäkring. Bestämmelserna är tvingande till
patientens förmån vilket innebär att endast ändringar/ komplettringar till den lagstadgade försäkringen får göras
om de förbättrar den skadades situation. (http://www.lof-forsakring.com/bakgrund.asp, 2001-02-28)

Utformning
Patiensförsäkringen administreras av Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) där alla landsting samt
kommuner som inte ingår i något landsting är medlemmar. Ersättningsbetstämmelserna följer de grundkrav som
ställs i patientskadelagen. Ersättning skall enligt patiensskadelagen utgå till en individ om det föreligger
övervägande sannolikhet att en behandlingsskada:
•  orsakats i samband med undersökning eller behandling. Emellertid skall skadan varit möjlig att undvika

genom annan behandling, eller genom ett mindre riskfyll agerande för att ersättning skall kunna ges.
•  beror av felaktigt använd medicinteknisk utrustning
•  om skadan beror av en felaktig diagnos där vedertagen medicinsk praxis inte brukats
•  uppkommit i samband med medicinering och läkemedel ordinerat, expedierats eller hanterats på ett felaktigt

sätt

En infektionsskada ersätts endast efter skälighetsprövning och skador till följd av olycksfall ersätts endast om
olycksfallet hade samband med åtgärder från personalens sida eller inträffat till följd av brand eller annan skada
på lokaler och utrustning. (SFS nr 1996:799, 6§)

Undantag
Ersättning lämnas inte om stora risker varit nödvändiga för att komma till rätta med ett akut vårdbehov.
Ersättning utgår inte heller om skadan är en följd av ett nödvändig förfarande för diagnostisering eller
behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling leder till direkt invaliditet eller är livshotande.
Ersättning ges inte heller om skadan har ”till övervägande del grund i eller orsakats av sjukdom eller därmed
jämförbart tillstånd”. (Löf Ersättningsbestämmelser fr o m 95-01-01, 3§)  Inte heller ges ersättning till skador
som anses vara läkemedelsbiverkningar (SFS nr 1996:799 7§).

Utöver dessa undantag tillkommer villkor för tidsrymden som den skadelidande är ”drabbad av” en
behandlingsskada. Ersättning ges endast om den skadade till följd av skadan:
Under längre tid än 30 dagar antingen sjukskrivits med minst halv arbetsoförmåga eller tillfogats en motsvarande
nedsättning av kroppsfunktionerna, orsakats förlängd sjukhusvistelse med minst 10 dagar, eller tillfogats lyte
eller annats stadigvarande men som inte är utan betydelse eller avlidit. (Löf ersättningsbestämmelser fr o m 95-
01-01, 4§)
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Bilaga B: Frågeformulär

Allmänt:

Ålder:________________________________
Befattning:_____________________________
Antal år på nuvarande anställning:__________
Totalt antal år inom yrket:_________________

Din arbetssituation:

Jag upplever att situationen på avdelningen är hektisk:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Efter ett arbetspass känner jag mig trött och utsliten (har huvudvärk, ont i kroppen, svårt att
koppla av etc.):

Alltid:                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag upplever att jag får för lite tid mot vad jag önskar till varje patient:

Alltid:                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag anser att jag tvingas att negligera brukliga förfaranden vid ingrepp, behandling och
undersökningar p.g.a. tidsbrist:

Alltid:                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag har tjänstgjort i mer än 24 timmar (inklusive lunch & raster) :

Alltid:                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag har tjänstgjort i mer än 16 timmar (inklusive lunch & raster):

Alltid                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag har tjänstgjort i mer än10 timmar (inklusive lunch & raster):

Alltid:                                                 Aldrig                        Vet ej

Det inträffar att jag blir ålagd uppgifter som jag inte har formell behörighet till:

Alltid:                                                          Aldrig                      Vet ej

Jag får ensam utföra ingrepp/undersökningar/behandling jag ej har erfarenhet/bristande
erfarenhet av:

Alltid:                                                 Aldrig                        Vet ej
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Jag upplever osäkerhet kring ingrepp /behandling:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag upplever osäkerhet kring undersökningar /diagnostisering:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Utbildning:

Jag får fortlöpande 1, repetitivutbildning inom mitt område:
                               2, vidareutbildning inom mitt område:

 1; Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej
 2; Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag får utbildning och träning i nya behandlingsmetoder:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag får träning i lagarbete och konfliktlösning

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

                      Jag läser fortlöpande facktidsskrifter och försöker på andra sätt aktivt deltaga i utvecklingen
inom hälso- och sjukvård:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag får fortlöpande information om uppmärksammade brister inom mitt område från min
arbetsplats:
Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag får information om brister uppmärksammade inom mitt område från andra sjukhus i
Sverige:
Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Rutiner:

Jag har skriftliga rutiner att följa inför ett ingrepp/behandling/undersökning:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag avviker från brukliga rutiner vid ingrepp/behandling/undersökningar:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej
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Jag ber om en andra åsikt vid undersökningar/diagnostisering/behandling:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag ”dubbelkollar” gärna vid ett ingrepp/behandling/undersökning:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag kontrollerar alltid en patients journal:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag skriver alltid in allt i en patientjournal:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag litar på att mina kollegor tecknar ner allt patientens journal:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Innan ett ingrepp/behandling/undersökning kontrollerar jag teknisk apparatur som jag skall
använda:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag litar på att någon annan har kontrollerat utrustningen jag behöver:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Det finns skriftliga rutiner för kontroll av teknisk apparatur:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Hantering av medicin och preparat:

Jag finner att förvaringen av medicin och preparat på min avdelning är lämplig:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag finner organisationen i förråd lättfattlig och överskådlig:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag har tillträde till alla medicinska preparat på min avdelning:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag har handhaft medicin och preparat som jag ej har behörighet till:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej
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Jag läser noggrant beteckningar och innehållsdeklarationer på preparat innan användning:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Jag finner beteckningar och innehållsdeklarationer på preparat otydliga och svåra att läsa:

Stämmer helt :                                             Stämmer inte alls             Vet ej

Jag förväxlar mediciner och kartonger på grund av likartade namn och likartade
förpackningar:

Alltid::                                                 Aldrig                        Vet ej

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


