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Om Nitha  
i Region Stockholm 
Nationellt IT-stöd för händelseanalys, 
Nitha, är ett system som är utvecklat för 
att stödja  
händelseanalysarbetet i Sverige och för 
att göra analysresultat tillgängliga för 
nationellt lärande.  
Nitha består av en operativ del där 
inloggning krävs och en öppen sökbar 
kunskapsbank som innehåller 
kvalitetsgranskade analyser.  
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2011:659) 
”ska vårdgivaren utreda händelser i 
verksamheten som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada.”  
Syftet med utredningen ska vara att 
1) så långt som möjligt klarlägga 
händelseförloppet och vilka faktorer som 
har påverkat det,     samt    
2) ge underlag för beslut om åtgärder som 
ska ha till ändamål att hindra att liknande 
händelser inträffar på nytt, eller att 
begränsa effekterna av sådana händelser 
om de inte helt går att förhindra.  
Händelseanalys är en metod att utreda 
händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada och 
metoden finns beskriven i en nationell 
handbok, Riskanalys & Händelseanalys. 
Arbetet med att utveckla ett nationellt IT-

stöd för händelseanalys (Nitha) påbörjades 

2007 och i mars 2011 fanns ett färdigt IT-

system. För närvarande är 19 regioner och 

9 kommuner anslutna till Nitha.  

Nitha består av  

• en operativ del dit enbart 
analysledare, experter och 
teammedlemmar med inloggning 
har tillträde  

• en lärandedel för olika sökningar 
som nås även utan inloggning 
(kunskapsbanken) 

  
Erfarenhetsbaserat lärande 
Nitha bygger på ett standardiserat 
arbetssätt med gemensamma termer och 
begrepp samt stöder metodiken i den 
nationella handboken Riskanalys & 
Händelseanalys. Sökbar information från 

olika vårdgivare ger helt nya möjligheter 
att dela erfarenheter. Att använda Nitha 
ger möjligheter att lära av inträffade 
händelser i hela landet vilket på sikt bidrar 
till bättre analyskvalitet och förbättrad 
patientsäkerhet. 

 
 
Syfte och nytta 
Syftet med Nitha är att underlätta för 
vårdgivare att hantera processen vid 
händelseanalys, följa upp åtgärder men 
även att nationellt aggregera analyser. 

Förväntad verksamhetsnytta med Nitha 
är: 

• Säkrare vård och ökad 
patientsäkerhet  

• Stärka metodiken avseende 
Händelseanalys  

• Kvalitetssäkrade data  

• Stärka systemsynen  

• Ge stöd och standardisera  

• Tillgång till alla/andras avslutade 
händelseanalyser som är överförda 
i kunskapsbanken  

• Underlättar kontrollen och 
uppföljningen av hän-
delseanalyserna  

• Bas för framtida forskning.  

 
 
Arbetsprocess 
För att diskutera händelseanalyser och 
Nitha samt fånga önskemål från 
användare finns ett  
användarforum där Nitha-användare 
träffas.  
För mer information, gå in på,  
www.inera.se/nitha  
 
Förvaltning 
Regional samordnare och administratör, 
utbildning i Nitha och lokal support, i 
Region Stockholm: Maria Svensson, 
maria.t.svensson@sll.se, 08/123 146 68. 
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