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Sammanfattning 
Bakgrund: Sjuksköterskorna är till stor del ansvarig för läkemedelshantering i 
vården, således är även patientsäkerheten en viktig faktor som sjuksköterskorna 
behöver förhålla sig till i relation till läkemedelshantering för att upprätthålla 
säkerheten. Syftet var att identifiera faktorer som riskerade patientsäkerheten i 
sjuksköterskornas läkemedelshantering. Metoden som användes var en 
litteraturstudie. Studien genomfördes i form av en kritisk granskning av relevant 
litteratur och vetenskaplig forskning. Resultatet beskrev faktorer som orsakade, 
riskerade eller bidrog till osäker läkemedelshantering. Enligt 11 vetenskapliga artiklar 
utformades följande teman: Sjuksköterskornas handhavande, Arbetsmiljöns inverkan 
och Bidragande organisatoriska faktorer. Det framkom att sjuksköterskornas 
ogynnsamma arbetsmiljö, ett inadekvat antal patienter per sjuksköterska relaterat till 
sjuksköterskornas kompetens och erfarenhet samt långa arbetspass och åtskilliga pass 
i månaden var faktorer som bidrog till osäker läkemedelshantering. Sjuksköterskorna 
borde besitta förmågan att hantera stressiga situationer och kunna tyda oklara 
ordinationer. Det framkom att avbrott under iordningsställande av läkemedel var ett 
hinder för säkerheten i läkemedelshantering. Konklusion: Faktorerna som kunde 
identifieras i litteraturstudien påträffades i olika skikt av hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. De identifierade faktorerna visar på förbättringsområden på 
individ och organisationsnivå för att kunna upprätthålla patientsäkerheten.  
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Abstract 

Background: The nurse is largely responsible of drug management, thus one 
important factor that the nurse should consider within the drug management should be 
the patient safety aspect. The aim was to identify factors risking the patient safety in 
the nurse’s drug management. The method used was a literature study. The study was 
conducted by a critical review of relevant literature and scientific research. The 
results describe factors that cause, risk or contribute to unsafe drug management. 
From 11 scientific articles the following theme was designed: Nurse’s handling, 
Impact of the work environment and Contributing organizational factors. The nurse’s 
unfavorable work environment, an inadequate number of patients per nurse, as well as 
long work sessions and several shifts per month are factors that cause unsafe drug 
management. Nurses should possess the ability to handle stressful situations and be 
able to interpret unclear prescriptions. Interruptions during the preparation of 
medicines is an obstacle to the safety during drug handling. Conclusion: Factors that 
was identified in the literature study were found in different layers by the healthcare 
organization. The identified factors show improvement areas in individual and 
organizational levels in order to maintain patient safety. 
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Inledning 
Läkemedel kan beskrivas som en substans, eller blandning av substanser, som 
används för att förebygga eller behandla en sjukdom (SFS 2015:315). Osäker 
läkemedelshantering är en bidragande orsak till bristande patientsäkerhet enligt 
Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO], 2019). En av tio 
patienter utsätts för vårdrelaterade skador där läkemedelshanteringsfel är den största 
orsaken (WHO, 2019). Läkemedel möjliggör för människan att leva med en sjukdom. 
Emellertid menar de att läkemedel också kan orsaka allvarlig vårdskada vid felaktigt 
intag, otillräcklig övervakning av administrerad dos eller till följd av misstag under 
iordningställande och administration av läkemedel (WHO, 2017). Säkerhet vid 
hantering av läkemedel anses vara en del av patientsäkerheten (WHO, 2014). 
Avvikelser i läkemedelshanteringen är således en av de bidragande orsakerna till 
bristande patientsäkerhet i världen, vilket orsakar patientskada och stress hos 
vårdpersonal samt kostnader för hälso- och sjukvårdssystemet (Bigi & Bocci, 2017; 
Pham et al., 2011). För att kunna upprätthålla säker vård av hög kvalité världen över 
krävs det grundläggande åtaganden (WHO, 2019). De menar att hälso- och 
sjukvårdstjänsterna kräver tydliga policyer, bra ledarskap och kvalificerad 
vårdpersonal som engagerar sig i patienterna samt dokumenterar det väsentliga i 
vården (WHO, 2019). Vårdgivaren besitter ett ansvar att regelbundet kontrollera, 
identifiera och åtgärda eventuella risker och faktorer som påverkar eller riskerar 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Läkemedelshantering 
innefattar flera steg från leverantör till patient, ett misstag i något av dessa steg kan 
orsaka patienten allvarlig skada (Küng et al., 2013). Sjuksköterskor har en omfattande 
roll i patientsäkerhetsarbetet. Erfarna sjuksköterskor är betydande för 
patientsäkerhetsarbetet och därför bör oerfarna sjuksköterskor ha tillgång till mer 
erfarna handledare och förebilder i sitt arbete (Jangland et al., 2017). 
Sjuksköterskornas kompetens är avgörande för att upptäcka läkemedelsrelaterade 
problem i den dagliga omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 
 
Bakgrund 
Patientsäkerhet 
Begreppet patientsäkerhet definieras som avsaknad av oavsiktlig skada i hälso-och 
sjukvården (WHO, 2014). Patientsäkerhetsarbetet beskrivs som en nödvändig 
sjukvårdsdisciplin inom sjukvården på grund av den växande komplexiteten och den 
stora ökningen av patientskador på vårdinrättningar runt om i världen (WHO, 2019). 
Patientsäkerhetsarbetet är grundläggande för en god och säker vård, vilket innebär att 
sjukvården ska utföras effektivt, säkert och personcentrerat (WHO, 2019). 
Patientsäkerheten bör vara en internationell prioritering (Küng et al., 2013). 
Förespråkande av patientsäkerhetskultur i hälso- och sjukvårdssystem är en av de 
främsta åtgärderna för att effektivisera patientsäkerheten (Alsaleh et al., 2018). 
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Säkerhetskulturen i en organisation byggs av individen och gruppens värderingar, 
attityd, kompetens och beteendemönster. Vårdgivaren har ett ansvar för regelbunden 
uppföljning av planering, åtgärder samt resultat för att maximera patientsäkerheten 
(Alsaleh et al., 2018). Sjuksköterskorna utgör en viktig funktion för patientsäkerheten, 
då sjuksköterskorna vanligen kan upptäcka misstag innan de begåtts (Alsaleh et al., 
2018; Pham et al., 2011). Åsikten om funktion baseras på att sjuksköterskorna är de 
som är främst involverade i omvårdnaden kring patienten (Pham et al., 2011). 
Sjuksköterskorna ansvarar för att upprätthålla en god och säker vård, vilket medför ett 
ständigt pågående förbättringsarbete inom vården för att säkerheten inte ska 
försummas (Pazokian & Borhani, 2017). Däremot framkommer det att den ständiga 
förbättringssträvan inom hälso-och sjukvård som innefattar kortare vårdtid äventyrar 
patientsäkerheten eftersom vårdkvalitén då riskera att försummas (Jangland et al., 
2017).   

Utmärkande för patientsäkerheten är patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där 
patientsäkerhet definieras som avsaknad av vårdskada. Vårdskada beskrivs som 
undvikbara skador eller dödsfall inom hälso- och sjukvården. Lagen syftar till att 
säkerhetsställa hög patientsäkerhet i hälso-och sjukvårdssystem och betonar att alla 
typer av identifierade risker för säkerheten ska undanröjas eller begränsas (SFS 
2010:659). Socialstyrelsen (2020) skriver att fler än 100 000 patienter drabbas årligen 
av någon form av vårdskada i Sverige. Patientsäkerhetsarbetet är ständigt fortlöpande 
och en väsentlig del av arbetet är att finna potentiella patientsäkerhetsrisker 
(Socialstyrelsen, 2020). Det föreligger risker genom patienter på fel vårdnivå, 
oerfarna sjuksköterskor och ständig press på effektivitet, vilket minskar 
patientsäkerheten i hälso-och sjukvården (Jangland et al., 2017). När en händelse som 
orsakat eller kunde orsakat skada uppstår fastslår patientsäkerhetslagen att all hälso- 
och sjukvårdspersonal är skyldig att anmäla händelsen (SFS 2010:659). Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) betonar specifikt en legitimerad sjuksköterskas 
skyldigheter att rapportera risk för vårdskada eller redan orsakad vårdskada. 
Sjuksköterskor med hög kompetens har en betydelsefull påverkan på 
patientsäkerheten (Jangland et al., 2017). Sjuksköterskor innehar ett omfattande 
ansvar för att upprätthålla patientsäkerheten genom att bland annat kunna ge adekvat 
information till läkare om patientens förändrade hälsotillstånd, även då läkaren inte 
specifikt frågat efter det (Jangland et al., 2017).  

 

Sjuksköterskornas ansvar vid läkemedelshantering 
En femtedel av varje administrationstillfälle av läkemedel utmynnar i någon form av 
läkemedelshanteringsfel (Küng et al., 2013). Sjuksköterskornas uppgifter inom 
läkemedelshantering omfattar förvaring, iordningsställande, överlämnande samt 
administration av läkemedel (Socialstyrelsen, 2020). Sjuksköterskorna är ansvariga 
för hantering av läkemedel i majoriteten av alla vårdsituationer (Pham et al., 2011). 
Säkerhetsrutiner för läkemedelshantering beskriver att sjuksköterskor som 
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iordningsställer ett läkemedel personligen bör överlämna det till patienten för att 
undvika misstag under processen (Socialstyrelsen, 2019). Sjuksköterskor som 
överlämnar ett läkemedel bär ansvaret för att kontrollera uppgifterna kring läkemedlet 
så de överensstämmer med aktuell ordination och patientens identitet (Socialstyrelsen, 
2019). Processen kräver uppmärksamhet genom alla moment för att skydda patienten 
(Pham et al., 2011). Sjuksköterskor som specifik yrkesgrupp bär ofta ansvaret för 
potentiella misstag i läkemedelshanteringen (Pham et al., 2011). För att 
minimera risken för misstag betonas vikten av kommunikation i det tvärdisciplinära 
teamet (McBride-Henry & Foureur, 2007). En viktig tidpunkt för korrekt 
kommunikation är under rapporter mellan skiftbyten (Alomari et al., 2018). Misstag 
som begås inom hälso- och sjukvården uppstår främst under administreringsfasen 
(Küng et al., 2013). Misstagen uppstår främst på grund av fel administreringstid, 
felaktigt utelämnande av läkemedel, felaktig dos, inkorrekt administrationstakt samt 
felaktigt administrationssätt (Küng et al., 2013; Sutherland et al., 2018). Tio procent 
av alla intravenösa läkemedelsadministrationer på sjukhus sker felaktigt (Sutherland 
et al., 2018). Vidare beskrivs att majoriteten av alla läkemedesrelaterade misstag är 
undvikbara (Bohomol et al., 2009). Sjuksköterskorna förväntas upptäcka fel beroende 
på förskrivning men även att förebygga sina egna misstag under iordningsställande 
och administrering av läkemedel (Bigi & Bocci, 2017; Ndosi & Newell, 2009; Pham 
et al., 2011). Vårdgivaren ska ha framtagit tydliga riktlinjer för sjuksköterskor att följa 
samt att sjuksköterskor förväntas göra en bedömning huruvida den administrerade 
dosen är rimlig (HSLF-FS 2017:37; Socialstyrelsen, 2019). Syftet med rutiner och 
riktlinjer är att sjuksköterskorna i förtid ska kunna upptäcka eventuella fel och 
misstag under läkemedelshanteringen (Socialstyrelsen, 2019). Sjuksköterskor utövar 
dagligen sin kompetens i komplexa arbetsmiljöer (Scott et al., 2009). Förståelse för 
sjuksköterskor som är involverad i en händelse där det skett misstag i 
läkemedelshanteringen är betydelsefull för sjuksköterskornas välmående och 
fortsatta arbete med hantering av läkemedel (Scott et al., 2009).  

 

 

Farmakologisk omvårdnad 
En signifikant del av sjuksköterskornas arbetsdag består av farmakologisk omvårdnad 
(Alomari et al., 2018). God kompetens kring läkemedelshantering är av stor vikt för 
att sjuksköterskorna ska kunna upprätthålla patientsäkerheten i förhållande till 
läkemedelshantering (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt International 
Council of Nurses´ (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskor 
bland annat främja hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. Sjuksköterskorna 
har ett personligt ansvar för hur arbetet utförs samt att upprätthålla sin kompetens. 
Detta skall genomföras genom kontinuerlig kunskapsinhämtning samt att hålla sig 
uppdaterad inom den senaste evidensen kring farmakologisk omvårdnad (ICN, 2014). 
Utöver den teoretiska kunskapsinhämtningen krävs det av sjuksköterskorna att hålla 
sig uppdaterad även i klinisk kunskap kring farmakodynamik samt farmakokinetik 
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(Manias & Bullock, 2002). Sjuksköterskorna är den yrkesgrupp som främst arbetar 
med läkemedelshantering och har således inte bara ansvar för säkerheten i 
administration och iordningsställande av läkemedel, utan även för kontroll av 
rimlighet och förskrivning från andra yrkesgrupper (Bigi & Bocci, 2017). 
Hanteringen kring läkemedel beskrivs som komplex, där det bland annat framkommer 
att fel kan begås vid förskrivning, beredning och administrering av läkemedel 
(McBride-Henry & Foureur, 2007). I takt med att den globala befolkningen blir allt 
äldre behöver sjuksköterskorna uppdatera sin kunskap om interaktioner då 
multisjuklighet hos individer ökar med befolkningsåldern och därmed även mängden 
läkemedel per patient (Bigi & Bocci, 2017; Ndosi & Newell, 2009). I USA löper 
patienter över 55 år en signifikant högre risk att dö till följd av ett 
läkemedelshanteringsfel (Bigi & Bocci, 2017). Kunskap kring 
läkemedelsinteraktioner är således en viktig del i säker läkemedelshantering och med 
en åldrande befolkning behöver denna kunskap utvecklas (WHO, 2019). Enligt 
svensk sjuksköterskeförening (2017) framkommer det att legitimerade sjuksköterskor 
skall kunna hantera läkemedel utifrån bland annat interaktioner, biverkningar samt 
individuell läkemedelsrespons. Det åligger sjuksköterskorna som administrerar ett 
läkemedel att vid varje tillfälle kontrollera uppgifter om patientens namn, aktiv 
substans, läkemedlets form och styrka, dosering samt administreringssätt och 
administreringstillfälle mot ordinationen (HSLF-FS 2017:37). Den farmakologiska 
kunskapen hos nyutexaminerade sjuksköterskor kan vara bristfällig, men även mer 
erfarna sjuksköterskor brister i den farmakologiska kunskapen kring nya läkemedel 
som utvecklas (Manias & Bullock, 2002). Läkemedelsadministration orsakar 
sjuksköterskorna stress under de förbestämda tiderna för administrering på 
avdelningen (Alomari et al., 2018).  

 
Problemformulering 
Läkemedelshantering är en viktig del av sjuksköterskornas dagliga omvårdnadsarbete. 
Stora risker är förenade med samtliga steg vid hantering av läkemedel. Då 
läkemedelshantering är en specifik arbetsuppgift för sjuksköterskor medför det ett 
avgörande patientsäkerhetsansvar. Det är därför betydelsefullt att identifiera faktorer 
som kan orsaka osäker läkemedelshantering och bidra till att patientsäkerheten 
brister.   

 

Syfte 
Syftet var att identifiera faktorer som riskerade patientsäkerheten i sjuksköterskors 
läkemedelshantering.  
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Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs modell (2017), den 
involverar en kritisk granskning av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. En 
litteraturstudie är en metod där en översikt på befintlig forskning inom ett specifikt 
område sammanställs (Friberg, 2017). 

 

Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att 
kartlägga vad som skrivits inom ämnet på Högskola i Halmstad de senaste sex åren. 
Därefter påbörjades en systematisk informationssökning för att finna relevanta artiklar 
till litteraturstudiens syfte. Sökningen utfördes i databaserna Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) samt PubMed. Databaserna 
bedömdes vara de mest relevanta i kontexten omvårdnadsforskning (Karlsson, 2017). 
Sökorden utformades för att kunna svara på litteraturstudiens syfte (Sökordsöversikt 
Bilaga A). Specifika ämnesord för databaserna prioriterades för att hitta alla artiklar 
om det valda ämnet. I PubMed skrevs ämnesorden som Medical Subject Headings 
[MeSH] och i CINAHL användes major headings. Boolesk söklogik användes för att 
markera hur sökorden skulle kombineras. Operatorn AND användes mellan samtliga 
sökord för att avgränsa sökningen till specifika sökord enligt rekommendation av 
Friberg (2017). Nio strategiska sökningar med olika sökordskombinationer gjordes i 
databaserna CINAHL och PubMed (Sökhistorik Bilaga B). Inklusionskriterier i 
databassökningen var originalartiklar skrivna med sjuksköterskor i fokus. Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska och vara peer reviewed för att säkerställa vetenskaplig 
kvalité (Östlundh (2017). Exklusionskriterierna i databassökningen var artiklar som 
fokuserade på patientens upplevelse, artiklar som inte omfattade slutenvården samt 
litteraturöversikter. Artiklar som publicerats innan 2015-01-01 exkluderades från 
studien för att säkerhetsställa aktuell information samt artiklar inriktade på 
läkemedelshanteringsfel som fokuserade på specifika läkemedel eftersom det inte var 
relevant för studiens syfte.  

 

Artikelsökning i PubMed 

Fem systematiska sökningar utfördes i databasen PubMed. Sökord som användes var 
medicineringssfel, sjuksköterska, läkemedelsadministration, orsak, patientsäkerhet 
och misstag. Sökorden översattes till engelska och skrevs då som: Medication error, 
nurses, drug administration, cause, patient safety och failure. MeSH termer som 
medication error, nurses och drug administration användes för att hitta relevanta 
artiklar för syftet. Trunkering vid sökorden nurs* och error* användes för att vidga 
sökresultatet genom att inkludera alla möjliga böjningar av ordet och således inte 
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omedvetet utesluta relevanta sökresultat. I en av sökningarna användes sökorden 
medication error* AND nurses AND failure. Sökningen utmynnade inte i någon 
resultatartikel då ingen artikel relevant för studiens syfte kunde hittas. Den första 
sökningen utfördes med sökordskombinationen medication error* AND nurs* AND 
failure. Sökningen resulterade i 22 träffar. Nio abstrakt genomlästes. Fyra artiklar 
granskades varav två stycken valdes ut som resultatartiklar på grund av dess relevans i 
relation till ämnet. Därefter utfördes en andra sökning med sökordskombinationen 
medication error* AND nurs* AND drug administration* AND cause. Sökningen gav 
31 träffar. Av dessa träffar lästes nio abstrakt och tre artiklar granskades. Sökningen 
utmynnade i en resultatartikel. Tredje sökningen gjordes med sökordskombinationen 
medication error* AND nurs* AND caused och resulterade i 26 träffar. Elva abstrakt 
lästes och sex artiklar granskades av dessa valdes slutligen två resultatartiklar. 
Processens fjärde sökning utfördes med sökordskombinationen medication error AND 
drug administration AND nurs* AND patient safety AND cause* och gav 37 träffar. 
Av dessa lästes 16 abstrakt varav 10 artiklar granskades. Sökningen medförde två 
resultatartiklar. Totalt resulterade sökningarna i PubMed i sju resultatartiklar 
(Artikelöversikt Bilaga C).  

 

Artikelsökning i CINAHL 

Totalt genomfördes fyra sökningar i databasen CINAHL. Sökord som användes var 
medicineringsfel, sjuksköterska, läkemedelsadministration, orsak, patientsäkerhet och 
misstag. Sökorden användes översatta till engelska och skrevs som Medication error 
(MH “Medication errors”), Nurse, Drug administration, Cause samt Failure. Major 
heading som användes var medication errors (MH “Medication errors”) för att hitta 
relevanta artiklar för syftet. Trunkering vid sökorden nurs* och error* användes för 
att vidga sökresultatet så att inget resultat omedvetet skulle uteslutas genom att 
inkludera alla möjliga böjningar av sökorden. Sökningen filtrerades genom att endast 
efterfråga artiklar som var peer reviewed för att säkerhetsställa den vetenskapliga 
trovärdigheten på resultatartiklarna. Inledningsvis utfördes sökningen med 
sökordskombinationen (MH “medication errors”) AND nurs* AND failure AND drug 
administration. Sökningen utmynnade i ett sökresultat på 16 artiklar. Av dessa lästes 
åtta abstrakt och fyra artiklar granskades varav en artikel ansågs relevant i relation till 
studiens syfte. Den andra sökningen genomfördes med sökordskombinationen (MH 
“medication errors”) AND nurs* AND drug administration AND cause* och gav 33 
träffar. Av träffarna lästes fem abstrakt och samtliga fem artiklar granskades. Därefter 
valdes två artiklar ut för att representera studiens resultat. Den tredje sökningen skrevs 
som (MH “medication errors”) AND nurs* AND caused. Sökordskombinationen 
resulterade i 20 träffar. Fem abstrakt genomlästes varav alla fem artiklar granskades 
och en artikel valdes ut till resultatartikel. Slutligen genomfördes en sökning med 
sökorden (MH “Medication errors”) AND drug admininstration AND nurs* AND 
patient safety AND cause*, sökningen resulterade inte i några resultatartiklar. 
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Sökningarna i CINAHL utmynnade i totalt fyra resultatartiklar (Artikelöversikt Bilaga 
C).   

Kvalitetsgranskning 
För att utvärdera den vetenskapliga kvalitén på erhållet material användes en 
granskningsmall utarbetad av Carlsson och Eiman (2003). Bedömningen enligt 
mallen utmynnade i en poäng som omvandlades till procent och därefter graderas i I, 
II eller III. Grad I innebär hög trovärdighet och grad III står för lägre trovärdighet. En 
gemensam granskning av den vetenskapliga kvalitén kunde på detta vis utföras 
systematiskt på insamlat material vilket ansågs öka studiens trovärdighet. Samtliga 
resultatartiklar uppnådde tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Granskningen redovisas i 
artikelöversikten (Bilaga C).    

 

Databearbetning 
De 11 resultatartiklar som valdes ut granskades och analyserades systematiskt 
upprepade gånger individuellt för att tolka materialet. Innehåll som ansågs relevant 
färgmarkerades för att avgränsa information. Till hjälp användes Fribergs (2017) 
modell för utförandet av litteraturöversikter. Efter den individuella genomgången av 
materialet gjordes en gemensam tolkning och sammanställning av resultatartiklarna 
för att belysa det relevanta i innehållet i relation till litteraturstudiens syfte. Därefter 
gjordes en artikelöversikt omfattande samtliga artiklar där de 11 resultatartiklarna 
granskades. En övergriplig beskrivning av samtliga artiklar utifrån syfte, 
metod/design, urval, datainsamling, dataanalys, bortfall, slutsats och slutligen 
vetenskaplig kvalité (Bilaga C) utfördes. Av de 11 resultatartiklar som valdes var två 
kvalitativa och åtta kvantitativa. En artikel klassificerades som mixad metod. Åtta 
artiklar bedömdes enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall vara av hög 
vetenskaplig kvalité och de tre övriga artiklarna var av medelhög kvalité. De enskilda 
färgmarkeringarna jämfördes. Skillnader och likheter dokumenterades och med det 
växte tematiska grupper fram. Olika innebörd i liknande kontext identifierades och 
sammanställdes. Initialt skapades ett flertal teman vilket under bearbetningsfasen 
allteftersom resulterade i följande teman: Sjuksköterskornas handhavande, 
Arbetsmiljöns inverkan och Bidragande organisatoriska faktorer. Ändringar i 
formuleringen har framkommit men litteraturstudiens teman var tidigt tydliga. 
Subteman förändrades löpande under processen för att finna den mest korrekta 
benämningen för att tydliggöra resultatets relevans i relation till syftet.  
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Forskningsetiska riktlinjer 
Forskningsetiken finns till för att värna om alla livsformer samt för att försvara 
människors grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2018). För att skydda 
mänskligheten från oetisk forskning har diverse deklarationer och rapporter 
upprättats, ofta till följd av oetiskt handlande. Den mest välkända riktlinjen med högst 
anseende är Helsingforsdeklarationen (2013) som framställdes av World Medical 
Association och riktas främst till människor som deltar i medicinsk forskning, där den 
bärande idén är att balansera behov av ny kunskap mot deltagarnas bästa. 
Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver även en grundläggande princip där de 
menar att omsorgen om deltagarna alltid måste gå före vetenskapens intresse. 
Deltagarna i forskningen ska när som helst ha möjlighet att avböja sin medverkan. 
Belmontrapporten (1979) fastslog tre etiska grundprinciper att förhålla sig till när 
forskning där människor är involverade genomförs. Dessa principer beskrivs 
övergripande som: skyldighet att göra gott, respekt för individen och rättvis 
behandling, och grundar sig i oetiska metoder som använts i tidigare forskning. I 
Sverige regleras forskningen, utöver de internationella riktlinjerna, av lag (SFS 
2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen syftar till att 
bibehålla respekten för människovärdet i samband med forskning, det innebär att den 
enskilda individen samt biologiskt material och samtycke till sådan forskning ska 
skyddas och respekteras.  

Nio av elva resultatartiklar hade etikkommittéers godkännande att genomföra 
studierna. I samtliga artiklar poängterade författarna att deltagarna erhållit 
information relevant för deras deltagande i studien. Två av resultatartiklarna uppgav 
inget etiskt godkännande, däremot klargjordes det i artiklarna att etiskt godkännande 
inte var nödvändigt. I artiklarna beskrevs däremot att etiska riktlinjer för forskning 
efterföljdes. Artiklarna uppkom trots detta till grad I enligt Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall, vilket påvisar hög vetenskaplig kvalité. En risk-
nyttabedömning gjordes genom att först diskutera hur viktig litteraturstudien var. 
Därefter identifierades riskerna och nyttan som fanns med litteraturstudien, och 
slutligen vägdes dessa mot varandra. Nyttan med syftet ansågs vara en ökad förståelse 
för incidensen samt orsaken till avvikelser i läkemedelshantering, och således även 
ökad patientsäkerhet genom ett förebyggande arbete mot avvikelser angående 
hanteringen av läkemedel. Risken med syftet och metoden kunde identifieras genom 
misstolkningar av vald litteratur beroende av eventuell förförståelse eller bias, vilket 
därför riskerade ett resultat som inte speglade de granskade studiernas. Nyttan med 
litteraturstudien ansågs överväga risken, dels på grund av den potentiella nyttan för 
patientsäkerhetsarbetet, men även på grund av att målgruppen inte namngavs eller 
kommer till skada av att litteraturstudien utförs. 
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Resultat  
Bearbetning av datamaterialet resulterade i följande teman: Sjuksköterskornas 
handhavande, Arbetsmiljöns inverkan och Bidragande organisatoriska faktorer. Ett 
tema följdes av två subtema (Tabell 1).  

 

Sjuksköterskornas handhavande  
Den mänskliga faktorn 

Majoriteten av läkemedelsfelen kunde hänföras till den mänskliga faktorn, där det inte 
funnits några fel i utrustning eller i arbetsmiljön (Schwappach et al., 2018). 
Sjuksköterskor uppgav att de vanemässigt kunde administrera fel läkemedel till 
patienten trots att ordinationen förändrats, detta misstaget beskrevs som tillfälligt och 
oförklarligt minnesbortfall (Keers et al., 2018). Läkemedelshantering utgjorde en 
tredjedel av sjuksköterskornas arbetsuppgifter, minimala avsteg från en säker 
läkemedelsprocess kunde påverka patientsäkerheten negativt (Farzi et al., 2017). 
Under det senaste året hade cirka 19 % av 284 sjuksköterskor begått någon typ av 
läkemedelshanteringsfel (Kiymaz & Koç, 2017). Det främsta 
läkemedelshanteringsfelet som begicks uppkom under administrering av läkemedel. 
Läkemedelshanteringsfelen innebar fara för patienten, främst genom att patienten 
erhöll fel dos, fel läkemedel och/eller fel infusionshastighet (Härkänen et al., 2015; 
Rodriguez-Gonzalez et al., 2015). Majoriteten av sjuksköterskorna på en 
onkologiavdelning var av uppfattningen att läkemedelshanteringsfel berodde på 
bristande uppmärksamhet och kunde vanligen härledas till den individuella utövaren 
(Schwappach et al., 2018). Sjuksköterskorna kunde ställa läkemedel på patientens 
rum även då patienten befann sig på en annan plats. Läkemedelsintaget var således 
inte övervakat och det var därför ovisst om patienten tagit sitt ordinerade läkemedel 
(Farzi et al., 2017; Härkänen et al., 2015). De vanligaste läkemedelshanteringsfelen 
skedde främst då det fanns bestämda tider för läkemedelsadministration eftersom 
tidspressen utgjorde en stress för sjuksköterskorna (Escrivá Gracia et al., 2017). Det 
framkom att den främsta orsaken till misstag vid administrering var trötthet, dåsighet, 
avbrott eller samtal med kollega, patient eller anhörig. Andra orsaker till patientosäker 
läkemedelshantering kunde även vara bristande uppmärksamhet i form av otillräcklig 

Tabell 1. Översikt över litteraturstudiens resultat med tillhörande teman och subteman. 
Tema  Sjuksköterskornas 

handhavande  
Arbetsmiljöns inverkan  Bidragande organisatoriska 

faktorer  
Subtema  Den mänskliga faktorn  

  

  Brist på erfarenhet och/eller 
kunskap  
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kontroll av patientens identitet (Farzi et al., 2017). Sjuksköterskor som inte ordinärt 
arbetade på avdelningen löpte större risk att administrera felaktigt läkemedel till 
patienten, bemanningssjuksköterskor ansågs därför vara en faktor för misstag på 
grund av deras osäkerhet i jämförelse med avdelningens ordinarie personal (Keers et 
al., 2018). 

Av 2634 administrationstillfälle visade sig 316 av dem vara felaktigt hanterade. 
Främst framkom det att intravenösa administrationer var utsatta för felaktigt 
handhavande. Det fanns betydande risker för felaktighet i utspädning, koncentration 
och infusionshastighet vid administration av läkemedel (Escrivá Gracia et al., 2019). 
Likheter mellan läkemedel var en faktor för felaktighet eftersom specifika läkemedel 
var svåridentifierade efter att de tagits från sin originalförpackning (Hammoudi et al., 
2018; Keers et al., 2018). Även läkemedel med liknande namn och förpackning löpte 
högre risk att bli förväxlade och sjuksköterskor beskrev att liknande läkemedel som 
var lokaliserade nära varandra ledde till förväxling (Keers et al., 2018). Vikten av 
korrekt märkning av läkemedlet framhävdes för möjligheten att upprätthålla adekvat 
patientsäkerhet, eftersom omärkta uppdragna eller iordningsställda läkemedel 
orsakade förvirring bland sjuksköterskorna, vilket bidrog till att sjuksköterskorna inte 
visste vad det var för läkemedel eller när det iordningsställda läkemedlets datum var 
förbrukat (Farzi et al., 2017; Keers et al., 2018). En generell märkning av läkemedel 
kunde minska sjuksköterskornas tidsåtgång till den specifika arbetsuppgiften utan att 
öka incidensen av läkemedelshanteringsfel (Garcia et al., 2017). 

 

Brist på erfarenhet och/eller kunskap  

Misstag beroende på bristande kunskap eller färdigheter manifesterades vanligen som 
missuppfattning av viktig information eller felaktigt givet läkemedel (Keers et al., 
2018). Sjuksköterskor som inte vanligtvis arbetade på avdelningen hade lättare att 
administrerade läkemedel till fel person genom att endast fråga efter namn och inte 
efter persondata (Keers et al., 2018). Nyutbildade sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet löpte högre risk att begå läkemedelshanteringsfel än sjuksköterskor med 
mer erfarenhet (Kiymaz & Koç, 2017). Nya sjuksköterskor menade att misstag 
skedde i situationer där de inte kände sig väl förtrogna med läkemedlet som skulle 
administreras (Keers et al., 2018). En tredjedel av 284 sjuksköterskor uppgav att 
läkemedelshanteringsfelen de varit delaktiga i berodde på kunskapsbrist (Kiymaz & 
Koç, 2017). Farliga interaktioner mellan läkemedel bidrog ofta till 
läkemedelshanteringsfel, detta visade sig bero på sjuksköterskornas bristande 
kunskaper inom läkemedel (Farzi et al., 2017). Oerfarna sjuksköterskor brast i 
farmaceutiska kunskaper i större utsträckning än vad mer erfarna sjuksköterskor 
gjorde, vilket förorsakade interaktioner, utspädning i en inkompatibel lösning eller 
felaktig uppskattning av hållbarhet efter lösning (Farzi et al., 2017). Sjuksköterskor 
med kort arbetslivserfarenhet beskrev att deras egen osäkerhet, erfarenhets och/eller 
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kunskapsbrist samt patienternas påtryckningar bidrog till att läkemedelshanteringsfel 
uppstod (Keers et al., 2018). Flertalet läkemedelshanteringsfel uppkom till följd av 
inadekvat planering av arbetet. Det framkom att mer erfarna sjuksköterskorna hade en 
högre förståelse för prioriteringen av patientsäkerheten framför stress inför att möta 
patientens behov av uppmärksamhet (Keers et al., 2018).  

 

Arbetsmiljöns inverkan  
Läkemedelshanteringsfel uppkom vanligen vid stressig arbetsmiljö eller undermålig 
kommunikation i teamet (Escrivá Gracia et al., 2019; Keers et al., 2018). Detta visade 
sig leda till missuppfattningar och antaganden om ordinationer och administrering av 
läkemedel. Sjuksköterskorna beskrev att mental stress, hög arbetsbörda och press från 
arbetsplatsen ledde till misstag i läkemedelsprocessen (Keers et al., 2018). Det 
framkom att antalet läkemedelshanteringsfel var fler på avdelningar med högre 
arbetstempo, vanligen akutvårdsavdelningar och intensivvårdsavdelningar eftersom 
de avdelningarna ofta krävde ett mer intensivt arbete i form av snabbare takt med 
korta beslutsvägar och hög bullernivå samt med mycket människor i rörelse (Keers et 
al., 2018; Kiymas & Koç, 2017). Cirka 91% av 284 sjuksköterskorna angav sin 
arbetsmiljö som en bidragande faktor till att läkemedelshanteringsfel uppstod 
(Kiymaz & Koç, 2017). En arbetsmiljö med otillräcklig belysning och röriga 
läkemedelsrum kunde vara upphov till att misstag skedde och att patientsäkerheten 
brast (Farzi et al., 2017). Arbetsmiljön nämndes även som ologisk, olämplig samt att 
den kunde ha bristfällig utrustning i relation till arbetet som utfördes (Kiymaz & Koç, 
2017).  

En faktor för läkemedelshanteringsfel som framkom var försummad bemanning av 
sjuksköterskor vid sjukskrivningar, vilket innebar ett inadekvat antal sjuksköterskor 
per patient, där de speciellt framförde att hög arbetsbelastning med för många 
patienter per sjuksköterska bidrog till bristande patientsäkerhet och att misstag i 
läkemedelshanteringen skedde (Farzi et al., 2017; Kiymaz & Koç, 2017). Ett 
otillräckligt antal sjuksköterskor per patient och många arbetsskift i månaden kunde 
leda till signifikant fler läkemedelshanteringsfel (Farzi et al., 2017). 
Sjuksköterskornas arbetsskift hade stor betydelse i kontexten 
läkemedelshanteringsfel, det framkom att sjuksköterskor som var tillfreds med sitt 
arbete samt arbetade dagtid hade betydligt lägre risk att begå någon form av 
läkemedelshanteringsfel än de med oregelbundna arbetstider (Kiymaz & Koç, 2017). 
Övertidsarbete nämndes som en bidragande faktor till läkemedelshanteringsfel 
eftersom trötthet påverkade sjuksköterskornas kapacitet negativt, detta ökade riskerna 
för att fel uppstod och att patientsäkerheten därmed äventyrades (Härkänen et 
al., 2015). Sjuksköterskor beskrev hur de arbetade långa samt för många skift i 
månaden, och kombinationen mellan långa arbetsdagar och överdrivet antal pass i 
månaden förorsakade i många fall att läkemedelshanteringsfel förekom (Kiymaz & 
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Koç, 2017). Ensamarbete uppgavs som en källa för misstag eftersom det förutom 
ökad arbetsbörda även kunde bidra till distraherande ångest framkallad av stress och 
osäkerhet (Keers et al., 2018). Trots detta frågade sjuksköterskorna sällan om råd eller 
hjälp av någon kollega när osäkerhet uppstod (Härkänen et al., 2015). Utöver detta 
beskrevs det att sjuksköterskorna inte tilldelades specifik tid för 
läkemedelsadministration (Keers et al., 2018). Det planerades generellt 
arbetsuppgifter såsom ronder och patientmöten på de ordinära administrationstiderna 
vilket ökade arbetsbördan och orsakade att sjuksköterskorna upplevde ökad stress 
under läkemedelshanteringen, detta gav upphov till minskad patientsäkerhet och 
noggrannhet bland sjuksköterskorna (Keers et al., 2018). Vikten av att i den kliniska 
miljön ha möjlighet att kontrollera de ”fem rätten”; den korrekta patienten, 
läkemedlet, dosen, tiden samt administreringsväg i läkemedelshantering är av stor 
vikt för patientsäkerheten (Rodriguez-Gonzalez et al., 2015).  

Sjuksköterskor visade sig ha tilltro till effekten av att dubbelkolla läkemedel, men att 
detta i praktiken hämmades av kliniska faktorer så som avbrott i arbetsflödet på 
avdelningen (Scwappach et al., 2018). Avbrott vid hantering av läkemedel beskrevs 
som ytterligare en faktor för misstag i läkemedelshanteringen vilket ledde till felaktigt 
givet läkemedel eller dos (Farzi et al., 2017). De vanligaste orsakerna till avbrott var 
främst annan närvarande personal i läkemedelsrummet, oljud, stressig miljö eller 
andra störningsmoment så som undervisning eller diskussioner med anhöriga och 
kollegor (Härkänen et al., 2015). Läkemedelshanteringstillfällen observerades på sju 
olika avdelningar på ett sjukhus där det visade sig att 99% av de observerade fallen 
resulterade i någon form av avbrott under iordningsställandefasen eller vid 
administration av läkemedel, de flesta avbrotten observerades under 
iordningsställande av läkemedel (Johnson et al., 2017). Sjuksköterskorna löpte en 
signifikant högre risk att bli avbrutna i iordningställandefasen än i 
administreringsfasen (Härkänen et al., 2015; Johnson et al., 2017; Reed et al., 2018). 
Avbrotten under iordningsställandefasen orsakades ofta av annan vårdpersonal, men 
främst av sjuksköterskorna själv genom mental distraktion när noggrannhet och 
fokusering krävdes, medan avbrott under läkemedelsadministration i första hand 
framkallades av patienter och närstående (Johnson et al., 2017; Reed et al., 2018). 
Avbrott kunde associeras med felaktighet samt misstag i proceduren som senare 
resulterade i kliniska misstag vilket påverkade patientsäkerheten (Johnson et al., 
2017). Plats och synlighet visade sig vara avgörande för antalet avbrott under 
iordningställandefasen (Reed et al., 2018). Platser på avdelningen där 
sjuksköterskorna var extra utsatta för avbrott under läkemedelshantering 
rangordnades (Johnson et al., 2017). Den största andelen avbrott skedde i 
korridoren, följt av i patientens rum. Den näst lägsta andelen avbrott härleddes till 
förberedningsrummet, och platsen där sjuksköterskorna kunde arbeta mest ostört var 
på sjuksköterskornas expedition (Johnson et al., 2017). De flesta avbrotten resulterade 
i att sjuksköterskorna avbröt läkemedelshanteringen för att ta sig an orsaken 
till avbrottet för att senare återgå till den primära läkemedelshanteringen (Johnson et 
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al., 2017; Reed et al., 2018). Sjuksköterskorna ändrade arbetsuppgift eller utförde 
flera samtidigt i 95% av de 139 observerade fallen, vilket påvisade att 
sjuksköterskorna kände en skyldighet att utföra det som avbrottet orsakades av även 
om det påverkade deras uppmärksamhet, deras kognitiva arbetsbelastning eller 
patientsäkerheten (Reed et al., 2018).  

 

Bidragande organisatoriska faktorer 
Två typer av organisatoriska misstag beskrevs som latenta och aktiva (Keers et al., 
2018). De latenta misstagen fanns inom organisationen under en lång tid innan de 
orsakade någon form av läkemedelshanteringsfel. De aktiva och mer synliga 
misstagen uppmärksammades omedelbart och åtgärdades. Riskerna för att de latenta 
misstagen skulle utgöra läkemedelshanteringsfel visades genom otillräcklig struktur i 
teamet samt otillräckliga rutiner kring arbetssätt och befintlig utrustning. Inom hälso- 
och sjukvården förelåg stora risker för latenta misstag som berodde på diverse 
organisationsbeslut i verksamheten, vilket ofta baserades på högre faktorer, såsom 
ekonomi (Keers et al., 2018). Det förebyggande arbetet för patientsäkerhet och säker 
läkemedelshantering var beroende av avvikelserapportering (Kiymaz & Koç, 2017). 
Något som ansågs vara bristvara i förbättringsarbetet (Hammoudi et al., 2018; 
Kiymaz & Koç, 2017). Responsen från ledningen var den främsta orsaken till varför 
sjuksköterskorna valde att inte rapportera potentiella eller verkliga 
läkemedelshanteringsfel (Hammoudi et al., 2018). Den andra orsaken visade sig vara 
rädsla. Rädslan representerade att sjuksköterskorna befarade att patienten, närstående 
eller kollegor skulle utveckla en negativ inställning till dem om de utfört ett 
läkemedelshanteringsfel (Hammoudi et al., 2018). Det framkom att ingen av 
sjuksköterskorna som var involverade i någon form av läkemedelshanteringsfel 
upprättade en avvikelserapport (Kiymaz & Koç, 2017). Eftersom 
avvikelserapportering ansågs vara en viktig faktor i det förebyggande arbetet var 
patientsäkerheten okontrollerad i relation till potentiellt latenta eller aktiva 
läkemedelshanteringsfaror (Keers et al., 2018; Kiymaz & Koç, 2017). 

Ett samband mellan ofullständiga ordinationer och läkemedelshanteringsfel uppstod 
(Escrivá Gracia et al., 2019; Farzi et al., 2017). Skriftliga ordinationer visade sig vara 
fog för misstag eftersom de ofta innehöll förkortningar och överstrykningar, vilket 
även omfattade läkemedelslistor som var otydliga eller inte längre aktuella (Keers et 
al., 2018). Problematiken kring läkarens ordination var framstående och uppfattades 
som ett hot mot patientsäkerheten då den i många fall var oläsbar eller ogiltig, i vissa 
fall blandades även olika språk vilket bidrog till missuppfattningar professionerna 
emellan (Escrivá Gracia et al., 2019; Farzi et al., 2017; Keers et al., 2018). Felfaktorn 
när administrationstiden var okänd förklaras genom att ordinationer utan korrekt 
antecknad hållpunkt för administrationstidpunkt gav upphov till misstag relaterat till 
utebliven dos, inkorrekt dos eller administrationsfrekvens (Escrivá Gracia et al., 2019; 
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Härkänen et al., 2015). Muntliga ordinationer var också en stor källa för misstag i 
läkemedelshanteringen eftersom risker för missuppfattningar eller missförstånd 
förelåg (Hammoudi et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde brister i 
kommunikationen inom teamet där läkarna sällan delade viktig information eller 
svarade adekvat på sjuksköterskornas frågor om förändringar kring läkemedel, detta 
låg till grund för flera fel i läkemedelshanteringen (Farzi et al., 2017). Bristande 
patientsäkerhet och felaktigheter i läkemedelshanteringen kunde även ske genom 
kommunikationsmissar mellan sjuksköterskor där användning av enbart patientens 
förnamn förekom, utan korrekt kontroll av patientens identitet (Keers et 
al., 2018). Dokumentation var även en stor källa för misstag i läkemedelshanteringen 
(Härkänen et al., 2015). Det förekom att administrering av läkemedel inte korrekt 
dokumenterades och på så vis administrerades läkemedlet fler gånger än ordinerat 
(Keers et al., 2018). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Sökorden som användes för att finna relevant information i förhållande till syftet 
utformades sedan problematisering av det valda ämnet skett. Sökorden som framkom 
var utformade för att anknytas till de bärande begreppen i studiens inledning och 
bakgrund. Sökorden kombinerades för att belysa ämnet så specifikt som möjligt. 
Boolesk söklogik tillämpades där operatorn AND användes mellan samtliga sökord 
för att inkludera alla ordkombinationer, detta för att begränsa sökningen (Karlsson, 
2017). I flertalet sökningar påträffades dubbletter, artiklar som redan använts, vilket 
bekräftade framställning av relevanta sökord och styrker litteraturstudiens 
trovärdighet (Karlsson, 2017; Henricson, 2017). Begreppet läkemedelshanteringsfel 
översattes i sökningen till medicineringsfel eftersom det engelska alternativet 
medication error var begreppet som vanligen användes i de aktuella databaserna, och 
gav därmed mest relevanta sökresultat. Databaserna PubMed och CINAHL användes 
för artikelsökning och valdes ut efter tillgänglighet och relevans för 
omvårdnadsforskning (Karlsson, 2017). För att säkerhetsställa aktuell information 
begränsades sökningarna till sex år. Denna begränsning var tillräcklig för att nå 
relevanta resultatartiklar samtidigt som aktuell information från den senaste 
forskningen inom området kunde inhämtas (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Resultatartiklarna utgjordes av åtta kvantitativa artiklar, två kvalitativa artiklar samt 
en artikel med en mixad metod. Resultatartikeln med mixad metod analyserades 
främst efter sin kvalitativa data då tillräcklig kvantitativa data var insamlad. Eftersom 
syftet har en stor kvantitativ aspekt så svarade resultatartiklarna bra på ämnet som 
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utforskades. De kvalitativa artiklarna inkluderades för att belysa upplevelsen av 
läkemedelshanteringsfel bland sjuksköterskor för att kunna svara på ett bredare 
perspektiv av syftet. De kvalitativa resultatartiklarna speglade den mänskliga faktorn 
och upplevelsen bakom de som begår ett läkemedelshanteringsfel. De kvantitativa 
artiklarna svarade på frågeställningar kring incidensen för läkemedelshanteringsfel, 
faktorer som påverkar i procentsats samt platser med större eller mindre risk för 
läkemedelshanteringsfel. Resultatet som framkom kan därför anses vara relevant för 
studiens syfte. Flertalet titlar som ansågs irrelevanta för syftet uteslöts vilket kan 
betyda att artiklar med relevans för studien exkluderats och kan därför ses som en 
svaghet. Resultatartiklarna skulle fokusera på sjuksköterskornas läkemedelshantering 
och därför uteslöts artiklar som inte var användbara för syftet, däribland artiklar som 
fokuserade på farmaceuters roll i läkemedelshantering. Artiklar från flera olika 
specialiteter inom slutenvården användes för att fånga komplexiteten av problemet, 
och var således inte begränsade till specifika avdelningar eller vårdinrättningar, vilket 
ses som en styrka då resultatet är överförbart till flera vårdinrättningar. Samtliga 
artiklar är publicerade på engelska och fritt översatta. Detta kan innebära en svaghet 
för studien på grund av att risken för feltolkningar föreligger (Henricson, 2017; 
Östlundh, 2017). Ingen svensk artikel påträffades. Två resultatartiklar var publicerade 
i Spanien och resterande i Finland, Saudiarabien, Schweiz, Turkiet, Australien, 
England, Norge, USA samt Iran. Detta kan anses vara en svaghet i studien eftersom 
sjukvårdssystem och läkemedelshantering kan skilja sig globalt. Eftersom 
resultatartiklarna härstammade från olika länder kunde däremot överförbarheten ge ett 
bredare perspektiv, vilket kan tolkas som en styrka (Henricson, 2017). En ytterligare 
styrka för studien var att samtliga artiklar var publicerade efter 2015, därför kan 
informationen som ligger till grund för litteraturstudien anses aktuell (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). 

Databearbetningen kvalitetssäkrades genom en gemensam granskning av den 
vetenskapliga kvaliteten med hjälp en granskningsmall utformad av Carlsson och 
Eimans (2003). Granskningen skedde systematiskt och presenterade trovärdighet på 
en tregradig skala där grad I står för hög trovärdighet och grad III står för låg 
trovärdighet. Resultatartiklarna var av hög till medelhög kvalitet, granskningen kan ha 
påverkats av att litteraturstudiens författare var noviser i användandet av 
granskningsmallen. Samtliga artiklar utom två beskrev, utöver det etiska 
godkännandet, även sina etiska ställningstagande. I studierna som inkluderats har 
transparens förelegat, förförståelse har beskrivits och artiklarna har nått minst grad II i 
Carlson och Eimans (2003) granskningsmall. I två av resultatartiklarna framkom det 
inget etiskt godkännande, resultatartiklarna beskrev trots detta det etiska 
ställningstagandet väl där anledningen till varför etiskt godkännande inte förelåg 
beskrevs tydligt. Författarna till litteraturstudien ansåg att den etiska aspekten var väl 
diskuterad trots avsaknaden av etiskt godkännande och därför inkluderades artiklarna. 
Detta innebär att data som resultatet baserades på var väl genomtänkt och diskuterat 
genom hela processen. Resultatartiklarna granskades först individuellt då en egen 
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tolkning av texten skulle formas, för att sedan jämföras och sammanställas 
gemensamt. Informationen sammanställdes gemensamt för att minska risken för bias 
samt inverkan av förförståelsen. Denna triangulering kan anses öka studiens 
trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då föreliggande studies författare inte 
har någon tidigare erfarenhet av att skriva en litteraturstudie, kan det ses som en 
svaghet eftersom erfarenhet av datainsamling och databearbetning saknas, vilket kan 
anses påverka studiens pålitlighet negativt. Detta har hela tiden funnits i beaktning 
varefter en grundlig genomgång av relevant litteratur samt diskussion med handledare 
har genomförts under hela studiens gång. Förförståelsen kring ämnet som 
litteraturstudien diskuterade var befintlig men begränsad eftersom litteraturstudiens 
författare tidigare endast arbetat i liten grad med läkemedelshantering under 
sjuksköterskeutbildningen, vidare har båda erfarenhet av arbete inom hälso- och 
sjukvården. Pålitligheten påverkas av transparensen genom att tydligt förklara 
författarnas förförståelse i ämnet som utforskas, samt hur det påverkar datainsamling 
och databearbetning (Mårtensson & Fridlund, 2017). Under hela processen 
granskades litteraturstudiens innehåll kontinuerligt av litteraturstudiens författare där 
diskussion kring förförståelsen fördes, detta för att undvika omedvetet färgande av 
insamlade data och därmed ökar studiens bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Litteraturstudien granskades även kontinuerligt av handledare och kritiska 
vänner i form av studiekamrater, vilket begränsar förförståelsens inverkan på studiens 
slutresultat och ökar studiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet utmynnade i flertalet faktorer som ansågs svara på studiens syfte. De 
främsta faktorerna som framkom var: erfarenhet- och kompetensbrist, bemanning, 
organisatoriska faktorer, kommunikation samt arbetsbörda. Faktorerna kunde 
identifieras som betydelsefulla för incidensen av läkemedelsavvikelser i 
sjuksköterskornas arbete och således även för patientsäkerheten. 

Oerfarna sjuksköterskors kompetensbrist var en riskfaktor som kunde orsaka 
läkemedelshanteringsfel (Farzi et al., 2017; Keers et al., 2018). Otillräcklig planering 
av det dagliga omvårdnadsarbetet beroende av kompetens och erfarenhet var en 
bidragande orsak till läkemedelshanteringsfel (Keers et al., 2018). De mer erfarna 
sjuksköterskorna visade sig ha bättre förutsättningar för att upprätta en lämplig plan 
kring sitt dagliga arbete (Keers et al., 2018). Mer erfarna sjuksköterskor tenderade ha 
större förmåga att prioritera bort uppgifter som gav upphov till stress för att istället 
kunna fokusera fullt ut på säkerhetsaspekten kring läkemedelshanteringen (Keers et 
al., 2018). Erfarenhets- och kompetensbrist kunde även yttra sig genom otillräcklig 
övervakning efter att ha överlämnat läkemedel till patienten eller otillräcklig kontroll 
av patientens identitet (Farzi et al., 2017). Sjuksköterskorna kunde då inte veta om 
patienten tagit det ordinerade läkemedlet, och inte heller om sjuksköterskorna 
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överlämnat läkemedlet till rätt patient (Farzi et al., 2017). Sjuksköterskor var i behov 
av grundläggande förutsättningar, så som stöd från ledningen, för att få möjlighet att 
kunna fokusera på säkerhetsaspekter i sin yrkesutövning (Escrivá Gracia et al., 2019; 
Hammoudi et al., 2018). Sjuksköterskornas erfarenhet och kompetens är viktiga för 
att kunna upprätthålla patientsäkerheten, samt de positiva effekterna av att som 
nyutbildad sjuksköterska få möjlighet att handledas av en erfaren mentor eller 
handledare (Jangland et al., 2017; Sparring Björkstén et al., 2016). Risken för att begå 
läkemedelshanteringsfel minskade med antal verksamma år (Alomari et al., 2018; 
Keers et al., 2018; Kiymaz & Koç, 2017; Sparring Björkstén et al., 2016). 
Nyutbildade sjuksköterskor hade bristande farmakologiska kunskaper vilket bidrog 
till felaktig läkemedelshantering (Alomari et al., 2018). Vidare reflektion kring ovan 
beskriven information är att kompetens och erfarenhet är betydande för 
patientsäkerheten i relation till säker läkemedelshantering. För nyutexaminerade 
sjuksköterskor är det således betydelsefullt att få tillgång till mer erfarna förebilder. 
Möjligheten till arbetsro är viktigt för nyutbildade sjuksköterskor då erfarenhet bidrar 
till en bättre planering och prioriteringsförmåga, vilket även leder till förhöjd säkerhet 
kring läkemedelshanteringen.  

Det förebyggande arbetet för säker läkemedelshantering på en arbetsplats var 
beroende av avvikelserapportering (Kiymaz & Koç, 2017). Det framkom emellertid 
att det förebyggande arbetet för läkemedelshanteringsfel så som avvikelserapportering 
påverkades av ledningen och arbetsplatsens mentalitet (Hammoudi et al., 2018; 
Kiymaz & Koç, 2017). Avvikelserapporteringen visade sig vara bristfällig beroende 
på rädsla samt respons från ledningen (Hammoudi et al., 2018). Avsteg från 
avvikelserapporteringen kunde beskrivas som ett latent fel vilket innebar att det 
förelåg inom organisationen en längre tid innan det utmynnade i något misstag (Keers 
et al., 2018). Latenta brister beskrevs som otillräcklig struktur i teamet och 
otillräckliga rutiner kring arbetssätt och befintlig utrustning (Keers et al., 2018). 
Systemet bör förändras så att avvikelsekulturen förbättras och att individer inte 
bestraffas på grund av oskyldiga misstag (Rodziewiecz & Hopskind, 2020). Det ringa 
antalet avvikelser gällande läkemedelshantering påvisades således ha inverkan på 
antalet läkemedelshanteringsfel i en organisation. Misstagen verkställdes av 
sjuksköterskor, däremot var misstaget ofta beroende av organisatoriska faktorer så 
som avvikelsekultur på arbetsplatsen (Hammoudi et al., 2018; Kiymaz & Koç, 2017; 
Keers et al., 2018; Rodziewiecz & Hopskind, 2020). Vidare görs reflektionen att 
sannolikheten för att sjuksköterskorna ska begå ett läkemedelshanteringsfel är 
beroende av organisationen. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskorna har 
insikt i organisationens patientsäkerhetsarbete. Latenta fel kvarstår eftersom 
avvikelserapporter inte upprättas, vilket bidrar till att det inte tillsätts åtgärder för att 
förebygga felen. Avvikelserapporternas betydelse behöver belysas för att mentaliteten 
i vårdlaget ska bidra till att avvikelser rapporteras.  
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Arbetsplatsens hektiska tempo beskrevs som en annan faktor till bristande 
läkemedelshantering eftersom högt tempo hade negativ inverkan på yrkesutövningen 
(Keers et al., 2018). Det framkom att arbetsplatsens tempo, arbetstid, frekvens av 
arbetspass, bemanning, arbetsmiljö och mentalitet hade inverkan på antalet 
läkemedelshanteringsfel (Escrivá Gracia et al., 2019; Härkanen et al., 2015; Keers et 
al., 2018; Kiymaz & Koç, 2017).) Sjuksköterskor med arbete förlagt dagtid och som 
ansåg sig tillfreds med sitt arbete löpte lägre risk för att begå misstag än 
sjuksköterskor med oregelbundna arbetstider, eller som inte ansåg sig vara tillfreds 
med sitt arbete (Kiymaz & Koç, 2017). Det visade sig att majoriteten av 
sjuksköterskorna härledde läkemedelshanteringsfelen till för hög arbetsbelastning, där 
det specifikt pekades på att ett inadekvat antal sjuksköterskor i relation till 
arbetsbelastning hade stor betydelse för antalet läkemedelshanteringsfel (Kiymaz & 
Koç, 2017; Farzi et al., 2017). Sjuksköterskor som arbetade själva, i team med en 
oerfaren bemanningssjuksköterska, långa och många pass eller ansåg sig ha för hög 
arbetsbelastning löpte högre risk för att begå ett läkemedelshanteringsfel (Farzi et al., 
2017; Härkanen et al., 2015; Keers et al., 2018; Kiymaz & Koç, 2017). 
Arbetsbelastningen ökade också på grund av att olika arbetsuppgifter var planerade 
under samma tidpunkt (Keers et al., 2018). Sjuksköterskorna hann inte med 
uppgifterna vilket resulterade i att noggrannhet och patientsäkerhet försummades 
(Keers et al., 2018).  

Läkemedelshanteringen beskrevs som en komplex arbetsuppgift för sjuksköterskorna, 
till vilken mycket ångest och stress kunde vara kopplad (Pham et al., 2011) Stress hos 
sjuksköterskorna påverkades av otillräckligt avsatt tid för patientsäker arbetsutövning 
vid läkemedelshantering (Keers et al., 2018). Tiden framkom ofta som ett problem i 
sjuksköterskornas dagliga arbetsuppgifter (Alomari et al., 2018; Keers et al., 2018). 
Tidsbristen i relation till läkemedelshantering beskrevs genom att andra 
arbetsuppgifter, så som ronder och läkemedelsgenomgångar, ofta var förlagda under 
samma tid som läkemedelshanteringen skulle ske. Sjuksköterskorna beviljades inte 
specifik tid för att utöva läkemedelshantering på ett säkert sätt, vilket bidrog till 
bristande patientsäkerhet (Alomari et al., 2018; Keers et al., 2018). Hälso- och 
sjukvården var som allra svagast vid skiftbyte, och patientsäkerheten var då som mest 
hotad eftersom förlusten av kompetens och resurser var högst under den specifika 
tidsperioden (Jangland et al., 2017). Arbetsbördan borde individualiseras efter 
sjuksköterskornas kompetens och erfarenhet (Sparring Brörkstén et al., 2016). För att 
patienten i enlighet med patientsäkerhetslagen skall få möjlighet att delta i sin vård 
samt visas respekt och omtanke borde adekvat tid avsättas för patientsäker 
läkemedelshantering, även tid för information kring det läkemedel som patienten skall 
tillhandahållas borde finnas (SFS 2010:659). Arbetsplatsens bemanning visade sig ha 
inverkan på läkemedelshantering och vid vidare reflektion framkommer det att 
olämplig bemanning har stor betydelse för antalet läkemedelsfel som begås inom 
organisationen. Det framkommer således att det är av betydelse att främja adekvat 
bemanning för att förhindra avvikelser i sjuksköterskornas läkemedelshantering. 
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Avbrott och omgivande miljö var en försvårande omständighet för sjuksköterskorna i 
läkemedelshanteringen (Farzi et al., 2017; Johnson et al., 2017). Flertalet studier 
påvisade avbrott vid iordningsställande eller administration, avbrotten hade stor 
inverkan på patientsäkerheten i relation till läkemedelshanteringen (Farzi et al., 2017; 
Härkänen et al., 2015; Johnson et al., 2017; Reed et al., 2018). Sjuksköterskorna 
avslutade till stor del den pågående arbetsuppgiften till följd av ett avbrott för att 
tillfredsställa någon annan som för tillfället krävde sjuksköterskornas uppmärksamhet 
(Härkänen et al., 2015; Johnson et al., 2017; Reed et al., 2018). Det framkom att 
sjuksköterskorna kände en skyldighet att utföra den nyligen uppkomna 
arbetsuppgiften även då det hade negativ inverkan på patientsäkerheten samt 
sjuksköterskornas kognitiva arbetsbelastning (Reed et al., 2018). Det beskrevs att 
läkemedelsrummet ofta innefattade upp till sex vårdpersonal som alla iordningsställde 
läkemedel samtidigt, det visade sig leda till en ogynnsam arbetsmiljö genom höga ljud 
och minskad möjlighet för korrekta kommunikationsvägar (Alomari et al., 2018). Det 
beskrivs att den kliniska miljön kan anses vara ett hinder för att bedriva en god och 
säker vård, det bör därför redan under sjuksköterskeutbildningen ges utbildning inom 
kliniska distraktioner, riktlinjer och försvårande faktorer som kan uppstå under 
hantering av läkemedel, så att patientsäkerheten kan fastställas även i kliniska miljöer. 
Ologiska läkemedelsrum och liknande läkemedel bidrar till läkemedelshanteringsfel 
på grund av minskad noggrannhet, eller störande moment som avbrott eller höga 
ljud. Sjuksköterskorna bör således tillsättas specifik tid för läkemedelsrelaterade 
arbetsuppgifter. Förutsättningar för arbetsro krävs. Därför anses tillfredsställande 
arbetsbelastning, ostört arbetsmoment vid iordningsställande av läkemedel samt ett 
lämpligt antal patienter per sjuksköterska som förebyggande faktorer för att 
läkemedelshantering skall kunna uppnå tillfredsställande patientsäkerhet. Utifrån 
resultatet synliggörs en ond cirkel där bidragande faktorer samspelar och på olika sätt 
riskerar patientsäker läkemedelshantering. Stress ökar sjuksköterskornas kognitiva 
arbetsbelastning som i sin tur kan leda till sjukskrivning, på grund av sjukskrivning 
tillsätts bemannings sjuksköterskor som kan ha brist på erfarenhet inom det specifika 
området vilket ökar arbetsbördan hos den ordinarie personalen. 

Misstag i läkemedelshanteringen visade sig kunna bero på brister i kommunikationen 
och var således en vanlig källa för läkemedelshanteringsfel (Farzi et al., 2017; 
Härkänen et al., 2015; Keers et al., 2018). Bristande kommunikation visade sig genom 
att personalen enbart använde patientens förnamn och inte persondata vid 
administrering av läkemedel (Kiymaz & Koç, 2017), och att läkaren inte svarade 
adekvat på sjuksköterskornas frågor samt kvarhöll relevant information (Farzi et al., 
2017). Vårdpersonalen avstod även från att fråga kollegor vid oklarheter (Härkanen et 
al., 2015). Otydlig och osystematisk kommunikation och ordinationer på avdelningen 
var således en faktor för osäker läkemedelshantering (Escrivá Gracia et al., 2019; 
Farzi et al., 2017; Hammoudi et al., 2018). Vikten av god och tydlig kommunikation 
inom teamet var betydande för säker läkemedelshantering (McBride-Henry & 
Foureur, 2007). Misstag i kommunikationen framkom som den näst största orsaken 
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till läkemedelsfel (Sparring Björkstén et al., 2016). Tydlig kommunikation var av 
betydande vikt för patientsäkerhetsarbetet eftersom flertalet läkemedelshanteringsfel 
kunde förebyggas genom god och systematisk kommunikation (Alomari et al., 2018; 
Farzi et al., 2017; Keers et al., 2018; McBride-Henry & Foureur, 2007). 
Förbättringspotential finns för att förbättra förutsättningarna för sjuksköterskorna att 
utöva patientsäker läkemedelshantering. Organisatoriska fel, så som rutiner och 
riktlinjer för ordinationer, kan förtydligas. Sjuksköterskorna var av uppfattningen att 
läkarna behövde förbättra sin kommunikation och klargöra ordinationer utan 
sjuksköterskornas påtryckningar, vilket innebär att tydligare kommunikation i teamet 
skulle kunna minska risken för läkemedelshanteringsfel utfört av sjuksköterskorna.  

Läkemedlens likheter identifierades som en faktor till felaktig läkemedelshantering 
(Escrivá Gracia et al., 2019; Hammoudi et al., 2018; Keers et al., 2018). Olika 
läkemedel hade olika incidenser för misstag (Escrivá Gracia et al., 2019). Läkemedel 
som var lika varandra till utseende, namn och förpackning samt låg nära varandra 
eller på en ologisk plats var fog för misstag i större utsträckning än mer åtskilda 
läkemedel (Escrivá Gracia et al., 2019; Sparring Björkstén et al., 2016). Läkemedel 
som inte utmärkte sig var svåridentifierade efter att de tagits från sin 
originalförpackning. Denna felfaktor kunde undanröjas med korrekt märkning av 
läkemedel samt tydliga rutiner angående hanteringen av lösa tabletter (Keers et al., 
2018). Även ordinationer av läkemedel kunde vara fog för uppkomsten av 
läkemedelshanteringsfel om de var otydliga eller felaktiga (Escrivá Gracia., 2019; 
Farzi et al., 2017; Hammoudi et al., 2018; Keers et al., 2018; Sparring Björkstén et al., 
2016). Ytterligare reflektion kring resultatet beskriver att förtrogenhet med det 
aktuella läkemedlet kunde förhindra osäker läkemedelshantering. Otydlighet kring 
vilket läkemedel som skulle administreras samt läkemedlets utseende identifierades 
som en faktor för att osäker läkemedelshantering skulle kunna uppstå. På grund av 
läkemedlens komplexitet bör förtrogenhet med vanliga läkemedel, biverkningar, 
interaktioner och tillförlitlig källa för information introduceras för 
sjuksköterskestudenter genom hela utbildningen. 

 
 
Konklusion och Implikation 
Det framkom ett flertal faktorer som kan ha betydelse för patientsäkerheten i 
sjuksköterskornas läkemedelshantering. De faktorer som identifierades förekommer 
på både organisations- och individnivå. En ogynnsam avvikelsekultur på arbetsplatsen 
visade sig leda till kvarstående organisatoriska brister som inte åtgärdas till följd av 
avsaknad av avvikelser, vilket i sin tur osynliggör antalet läkemedelshanteringsfel. 
När sjuksköterskorna begår ett läkemedelsfel till följd av organisatoriska svagheter 
har ett eller flera förebyggande barriärer i läkemedelshanteringsprocessen fallit 
bort. Detta möjliggör att misstag kan äga rum. I en del fall kan organisatoriska 
svagheter leda till individuella brister, således ökar riskerna för att ett 
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läkemedelshanteringsfel ska kunna förekomma. Ogynnsam bemanning på 
arbetsplatsen kan leda till stress hos de individuella sjuksköterskorna som på grund av 
stressen ofta prioriterar bort noggrannheten genom läkemedelshanteringsprocessen, 
vanligen för att hinna med omvårdnad av patienterna. För att upprätthålla ett adekvat 
patientsäkerhetsarbete anses det vara väsentligt att det organisatoriska systemet är 
välfungerande. De individuella faktorerna identifierar erfarenhetsbrist, kompetensbrist 
och den mänskliga faktorn. Patientosäker läkemedelshantering som inte kan härledas 
till bristande organisation eller ogynnsam arbetsmiljö bottnar vanligen i 
sjuksköterskornas kompetensbrist. Kompetensbristen kan visa sig i form av 
undermålig förtrogenhet med läkemedlet som ska administreras. 
Läkemedelshanteringsfel kan även bero på erfarenhetsbrist, vilket visar sig 
genom otillräcklig planering av det dagliga omvårdnadsarbetet. Tiden för 
läkemedelshantering minskar därmed, vilket bidrar till onödig stress hos 
sjuksköterskorna samt minskad noggrannhet under arbetsprocessen. Patientosäker 
läkemedelshantering kan även härledas till den mänskliga faktorn så som 
trötthet, sjukdom eller osäkerhet.  

För att minimera incidensen av patientosäker läkemedelshantering krävs ett flertal 
åtgärder. Ökad kunskap kring faktorer som påverkar sjuksköterskornas 
läkemedelshantering kan ge en bredare förståelse för orsakerna till potentiella 
misstag. Det krävs därför vidare studier som utforskar ämnet. Sjuksköterskornas 
upplevelse av trygghet i sin yrkesutövning är mindre kartlagt och behöver vidare 
utforskas. För att uppnå förbättrad patientsäkerhet genom att minska osäkerheten 
kring läkemedelshanteringsprocessen krävs det åtgärder genom flera organisatoriska 
skikt inom hälso-och sjukvården. Konkreta rutiner för avvikelserapportering är till 
fördel för patientsäkerhetsarbetet då orsaker bakom felen kan identifieras och därmed 
förhindras. För att minimera trötthet bör förutsättningar som främjar lugn, arbetsro 
och tid för reflektion uppmuntras på arbetsplatsen. Åtgärderna som föreslagits bör 
implementeras på samtliga plan inom organisationen för att det gemensamma målet 
om säkrare läkemedelshantering ska uppnås.   
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BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord CINAHL PubMed 

Läkemedelsadministration Drug administration Drug administration 

Misstag Failure Failure 

Medicineringsfel (MH ”Medication errors”) Medication error* 

Orsakad/orsak Cause samt Cause* Cause samt Caused 

Patientsäkerhet Patient Safety Patient Safety 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* 



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2020-03-06 PubMed 

Medication error* AND nurs* 
AND failure 
Limits: 2015–2020 22 9 4 2 

2020-03-06 CINAHL 

(MH ”Medication errors”) AND 
nurs* AND failure AND drug 
administration 
Limits: 2015–2020 16 8 4 1 

2020-03-11 PubMed 

Medication error* AND nurs* 
AND drug administration AND 
cause 
Limits: 2015–2020 31 9 3 1 

2020-03-11 CINAHL 

(MH ”Medication errors”) AND 
nurs* AND drug administration 
AND cause* 
Limist: 2015–202 33 5 5 2 

2020-03-12 PubMed 

Medication error* AND nurs* 
AND caused 
Limits: 2015–2020 26 11 6 2 

2020-03-12 CINAHL 

(MH ”Medication errors”) AND 
nurs* AND caused 
Limits: 2015–2020 20 5 5 1 

2020-03-20 PubMed 

Medication error* AND drug 
administration AND nurs* AND 
patient safety AND cause* 
Limits: 2015–2020  37 16 10 2 

Totalt antal 
artiklar   185 63 37 11 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Escrivá Gracia J., Serrano Brage, R. & Garrido Fernandez, J. (2019) Medication errors and drug 
knowledge gaps among critical-care nurses: a multhi-method study. BMC Health Services 
Research, (19:640). https://doi.org/10.1186/s12913-019-4481-7  

Land  
Databas 

Spanien  
PubMed  

Syfte Studiens syfte var att analysera de vanligast förekommande medicineringsfelen på en 
intensivvårdsavdelning i Spanien.  

Metod:  
Design 

Mixad metod.  
fenomenologisk metod  

Urval I Fas I utfördes ett slumpmässigt urval av 87 inskrivna patienter från det totala antalet inskrivna 
patienterna på under ett år. I Fas II framställdes en diskussionsgrupp som bestod av personal med 
fyra olika professionaliteter, samtliga med gedigen vårderfarenhet, även en lärare samt en forskare 
inom området deltog. I fas III deltog 38 frivilliga sjuksköterskor.   

Datainsamling Datainsamlingen skedde i tre faser och innefattade insamling av både kvalitativa och kvantitativa 
data.  
I fas I analyserades medicinska journaler. I fas II identifierades avgörande faktorer som påverkade 
orsakerna till medicineringsfel, detta genom uppfattningar eller erfarenheter från deltagarna. I fas 
III användes ett frågeformulär för att utvärdera kunskapen kring läkemedel hos sjuksköterskan 
samt de läkemedel som främst användes.  

Dataanalys Kvantitativa data (Antalet Medicineringsfel) analyserades med hjälp av SPSS.  
Kvalitativa data (avgörande faktorer för Medicineringsfel och kompetensen kring läkemedel) 
analyserades med hjälp av diskussionsgruppen.  

Bortfall Inget bortfall med betydelse för studien redovisas.  

Slutsats Ett betydande antal medicineringsfel sker på intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskorna beskrev 
fyra områden som påverkar: Den kritiskt sjuke patienten, organisationen, personliga faktorer och 
läkemedelshanteringsprocessen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet påvisade en uppskattad beskrivning av läkemedelskunskap, till följd 
av ej validerade enkäter.  
Överförbarhet: Storleken på analysen var liten och bestod av enbart sjuksköterskor och därför 
påverkas överförbarheten negativt.  
Pålitlighet: Enkäterna sjuksköterskorna fick svara på var inte validerade.  
Bekräftelsebarhet: Bekräftelsebarheten beskrivs genom att man har delat ut enkäten till samtliga 
sjuksköterskor på intensivavdelningar för att undvika möjlig bias.  
 
Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).   



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Farzi, S., Irajpour, A., Saghaei, M. & Ravaghi, H. (2017). Causes of medication errors in intensive 
care units from the perspective of healthcare professionals. Journal of research in pharmacy 
practice, 6(3), 158–165. https://doi.org/10.4103/jrpp.JRPP_17_47  

Land  
Databas 

Iran  
PubMed  

Syfte Syftet var att utforska och beskriva orsakerna bakom medicineringsfel på en 
intensivvårdsavdelning 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 19 läkare, farmaceuter och sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet från intensivvården.  

Datainsamling Semi-strukturerade individuella intervjuer mellan september och oktober 2016 

Dataanalys Metoden för kvalitativ innehållsanalys av Granehim och Lundman för dataanalys användes. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant för att fånga deltagarnas uppfattningar sedan kodades 
intervjuerna och delades in i tema med fyra huvudkategorier och 10 subkategorier.   

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Det beskrivs att multipla faktorer påverkar läkemedelshanteringen. Medicineringsfel är inte enbart 
beroende av sjuksköterskorna, fler faktorer spelar in. Så som svag uppmärksamhet inför 
säkerheten, bristande kommunikation och samarbete mellan inblandade professioner, faktorer i 
omgivningen och kontakten mellan personalen och patienter med familjer.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Trovärdigheten ökade genom recensioner av koder, data, tema och subtema. Man 
använde sig även av peer-debriefing.   
Pålitlighet: Kodernas resultat delades med deltagarna. Mer än en forskare deltog.  
Bekräftelsebarhet: Studiens bekräftelsebarhet uttrycks genom tydlig och detaljer information 
om samtliga stadier av datainsamling, analys och slutsats.   
Överförbarhet: Överförbarhet uppnåddes genom att rekrytera deltagare med olika demografiska 
bakgrunder. Överförbarheten kan emellertid påverkas av det ringa antalet deltagare.   
 
Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).  
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Artikel 3 

 

 

Referens Garcia, B. H., Elenjord, R., Bjornstad, C., Halvorsen, K. H., Hortemo, S. & Madsen, S. (2017). 
Safety and efficiency of a new generic package labelling: a before and after study in a simulated 
setting. BMJ quality & safety, 26(10), 817–823. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-006422  

Land  
Databas 

Norge  
PubMed  

Syfte Syftet var att undersöka om en generell märkning av läkemedel hade inverkan på tid och fel vid 
beredning av läkemedel i en experimentell miljö.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Okontrollerad före-och efter design  

Urval 10 sjuksköterskor från tre olika avdelningar samt 10 farmaceuter från sjukhusapoteket.  

Datainsamling Deltagarna ombads att förbereda läkemedel enligt läkemedelsrutiner, placera läkemedelspaketen 
på sin plats och dokumentera. Deltagarna skulle genomföra processen med så många läkemedel de 
kunde under 30 minuter. Undersökningen utfördes i två faser, fas I genomfördes med 
originalförpackningarna i oktober 2013 och fas II utfördes med ytterligare märkning av 
läkemedelsförpackningarna i januari 2014.  

Dataanalys Microsoft Office Excel V.15.27 och SPSS 24.0 för Windows användes under 
analysen. Wilcoxon signed-rank användes för att jämföra tidsåtgången i fas I och II. Jämförelserna 
skedde individuellt per deltagare. Mann-Whitney U test användes sedan för att jämföra medeltid 
och medelantal mellan faserna. Fischer’s exact test användes för att upptäcka skillnaderna i 
felfrekvensen mellan faserna.  

Bortfall 5 deltagare föll bort innan fas 2.  

Slutsats Märkning av läkemedel där styrka och läkemedlets aktiva substans framträder tydligt, kan minska 
sjuksköterskornas tidsåtgång utan att öka incidensen av medicineringsfel. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: Läkemedelsjournalerna som användes i studien validerades inte ha samma komplexitet, 
men läkemedlen som ingick var aktuella på de representerade avdelningarna.  
Reliabilitet: Samma deltagare deltog i båda delar av studien. Ett experimentella läkemedelsrum 
togs fram och användes av samtliga deltagare.  
 
Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Hammoudi, B., Ismaile, S. & Yahaya Abu, O. (2018). Factors associated with medication 
administration errors and why nurses fail to report them. Scandinavian Journal of Caring Science, 
(32), 1038–1046. https://doi: 10.1111/scs.12546  

Land  
Databas 

Saudiarabien  
CINAHL  

Syfte Syftet var att undersöka faktorer som påverkar förekomsten av Medicineringsfel och 
avvikelsehantering hos sjuksköterskor.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Beskrivande tvärsnittsstudie  

Urval 500 legitimerade sjuksköterskor som arbetade olika skift, på olika avdelningar och med olika 
specialiteter och som arbetet på samma ställe i minst sex månader.  

Datainsamling Ett validerad frågeformulär med tiopunkt-skala skickades ut. Enkäten bestod av två delar. Den 
första delen bestod av demografiska data som kön, ålder, utbildningsnivå, erfarenhet, arbetsplats 
och nuvarande position. Den andra delen bestod av totalt 130 frågor angående medicineringsfel. 
Svaren skrevs utifrån 1 (håller inte med) till 6 (håller helt med).   

Dataanalys Den insamlade datan analyserades i SPSS-programvara. Beskrivande dataanalys användes för att 
besvara forskningsfrågorna.  

Bortfall 26,6% av sjuksköterskorna svarade inte på enkäten.  

Slutsats Resultatet visar att medicineringsfel främst orsakas av läkemedelsförpackningarnas design, dålig 
kommunikation och bristande bemanning av sjuksköterskor. Sjuksköterskorna rapporterade inte 
alltid medicineringsfelen, orsakerna till det beskrivs som rädsla, administrativa skäl och 
meningsskiljaktigheter om definitionerna av fel.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: Ett validerad frågeformulär som utvecklats av Wakefield et al. (2013) användes.  
Reliabilitet: Instrumentet mätte anledningen till att medicineringsfel uppstod men inte 
rapporterades på en 6-punkts skala. En tiopunkts-skala användes för att uppskatta procentsatserna 
av icke intravenösa medicineringsfel.  
 
Grad II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003). 
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Artikel 5 

 

 

Referens Härkänen, M., Ahonen, J., Kervinen, M., Turunen, H. & Vehviläinen-Julkunen, K. (2015). The 
factors associated with medication errors in adult medical and surgical inpatients: a direct 
observation approach with medication record reviews. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
29(2), 297–306. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/scs.12163  

Land  
Databas 

Finland  
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva frekvensen, typerna och svårighetsgraden av medicineringsfel hos vuxna 
medicin- och kirurgipatienter samt att studera medicineringsfel och sambandet mellan faktorer 
som påverkar dessa.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie med direkta observationer och inspelade recensioner. 

Urval 32 legitimerade sjuksköterskor randomiserades in i studien.  

Datainsamling Strukturerad observationsmetod, där två observatörer med omvårdnadsbakgrund följde med 
sjuksköterskorna under deras dagliga arbete mellan april och maj 2012.  

Dataanalys De två observatörerna granskade insamlad data med fokus på felen och det som kunde lett till fel. 
Efter deras observationer utvärderade ett multiprofessionellt team felen och uppskattade 
svårighetsgraden med hjälp av NCC-MERP (the National Coordinating Vouncil for Medication 
Error Reporting and Prevention)-indexet. Datan analyserades i dataprogrammet SPSS.  

Bortfall Inget bortfall som är relevant för studien redovisas. 

Slutsats Medicineringsfel är ett ofta förkommet problem inom hälso- och sjukvården. Felen som redovisas 
är bland annat fel dos, fel läkemedel eller fel infusionshastighet. Det framkom att felen orsakas av 
bland annat stökiga miljöer. Studien beskriver att läkemedelssäkerheten bör vara en hög prioritet 
och att ytterligare studier behövs. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet En strukturerad enkätform skapad av tidigare litteratur samt en multiprofessionell 
expertpanel användes för att stärka studiens validitet.    
Reliabilitet Metoden testades på samtliga avdelningar före studien. Förtesten möjliggjorde för 
observatörerna att samla och jämföra sina fynd och därmed räkna på tillförlitligheten 
och reliabiliteten av studien.  
 
Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).  
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Referens Johnson, M., Sanchez, P., Langdon, R., Manias, E., Levett-Jones, T., Weidemann, G., Aguilar, V. 
& Everett, B. (2017). The impact of interruptions on medication errors in hospitals: an 
observational study of nurses. Journal of Nursing Management, 25, 498–507. 
https://doi.org/10.1111/jonm.12486 

Land  
Databas 

Australien  
PubMed  

Syfte Syftet var att upptäcka avbrott under läkemedelshanteringen och dess konsekvenser  

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Icke deltagande prospektiv observationsstudie  

Urval Ett bekvämlighetsurval gjordes där fem medicinsk- kirurgiska avdelningar och två kritiska 
vårdenheter deltog. 28 sjuksköterskor observerades under 59 enskilda 
läkemedelshanteringstillfällen.   

Datainsamling Data samlades genom att en sjuksköterska med forskar erfarenheter observerade frivilliga 
sjuksköterskor under hela läkemedelshanteringsprocessen. 28 sjuksköterskor observerades under 
59 enskilda läkemedelshanteringstillfällen vilket resulterade i 108 avbrott.  

Dataanalys Data analyserades men hjälpa av IBM SPSS statistik för Windows version 22.0. Beskrivande 
statistik och proportioner användes för att beskriva frekvensen av avbrotten. Statistiken 
kategoriserades igen i kvantifierbara kategorier med NVivo TM version 9 (QSR International 
2016)  

Bortfall 7 observerade avbrott av totalt 108 ströks från studien eftersom de innehöll administration av 
blodprodukter och inte läkemedel.   

Slutsats Avbrott uppstår frekvent och beror på procedurfel och kliniska fel. Avbrotten är många gånger 
förknippade med störningsmoment, både patient och icke-patientrelaterade. Det beskrivs att 
ytterligare utbildning krävs och att vikten då bör läggas på avbrott under läkemedelshantering och 
dess påverkan på medicineringsfel.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: En rutin för att utvärdera medicinadministrering utformades för den observerande 
studien. Datan som framkom jämfördes med tidigare validerade strategier.  
Reliabilitet: Studien utfördes på en liten grupp sjuksköterskor på ett stort sjukhus och kan därför 
inte anses vara generaliserbart i andra länder.   
 
Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).  
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Referens Keers, R. N., Pla ́cido, M., Bennett, K., Clayton, K., Brown, P. & Ashcroft, D. M. (2018). What 
causes medication administration errors in a mental health hospital? A qualitative study with 
nursing staff. PLoS ONE, 13(10), e0206233. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206233  

Land  
Databas 

England  
PubMed  

Syfte Syftet var att undersöka orsaken till medicineringsfel och dess påverkan på ett mentalsjukhus i 
England.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk  

Urval 20 legitimerade sjuksköterskor från ett mentalsjukhus i England.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer samlade mellan mars och juli 2015. Intervjuerna genomfördes 
ansikte mot ansikte men spelades även in digitalt. Utformningen på intervjuerna baserades 
på Critical incident technique, (CIT).   

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och kodades med hjälp av NVivo datorprogramvara (v10) 
enligt Framework metoden och sammanfattades därefter in i avslutande tematiska grupper.  

Bortfall Inget bortfall redovisas  

Slutsats Medicinfelen bedömdes orsakas av en kombination mellan latenta systemfel och lokala 
felprovokationer. Centrala bidragande faktorer för medicineringsfel beskrivs vara låg bemanning, 
otillräcklig kompetensmix, utmanande arbetsmiljö, avbrott och kommunikationsproblem.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Etablerade data och analysmetoder användes i studien.  
Pålitlighet: Möjligheten för bias kunde inte uteslutas eftersom studien utfördes på händelser bakåt 
i tiden.  
Överförbarhet: Studien utförs på en psykiatriskavdelning och överförbarheten för somatiska 
vårdavdelningar kan därför påverkas.  
Bekräftelsebarhet: Intervjuerna transkriberades till koder som sedan utformades till ramverk som 
testades. Datan summerades och tolkades. Processen är noga beskriven.  
 
Grad I enligt Carlsson & Eimans modell, (2003).  
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Referens Kiymaz, D. & Koç, Z. (2017). Identification of factors which affect tendency towards and 
attitudes of emergency unit nurses to make medical errors. Journal of clinical nurses, 27(5–6), 
1160–1169. https://doi.org/10.1111/jocn.14148 

Land  
Databas 

Turkiet  
PubMed  

Syfte Studiens syfte var att belysa enskilda faktorer som påverkar sjuksköterskornas benägenhet att 
utföra medicinska fel och deras attityder jämtemot inträffade fel.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Beskrivande tvärsnittsstudie  

Urval 18 sjukhus med totalt 310 sjuksköterskor. Deltagandet var frivilligt och 284 sjuksköterskor valde 
att delta.  

Datainsamling Data samlades med hjälp av tre olika frågeformulär. Ett som bestod av 
sociodemografiska egenskaper, professionella egenskaper och läkemedelsfel samt två utformade 
frågeformulär som heter “The Medical Error Tendency Scale” och “The 
Medical Error Attitude Scale”. Totalt bestod frågeformulären av 94 frågor som besvarades i ett 
tyst rum under perioder med låg arbetsbelastning.   

Dataanalys Datan analyserades med hjälp av programvaran IBM SPSS V21. Normalitet av data utvärderades 
av Shapiro-Wilk testet. Skillnader mellan grupperna undersöktes med Kruskal-Wallis testet sedan 
genomfördes Mann- Whitney U testet med Bonferroni korrigering för att bestämma skillnader 
mellan grupperna. Relationen mellan variabler analyserades med hjälp av Spearman-korrelation. 
Resultaten precenterades enligt frekvens, procent och median. 

Bortfall 26 sjuksköterskor deltog inte fullt ut på grund av att de inte var i tjänst eller sjuka. 

Slutsats Studien presenterar att sjuksköterskor som tycker om och känner sig tillfreds med sitt arbete samt 
arbetar dagtid har lägre benägenhet att begå någon form av läkemedelsrelaterade fel och misstag. 
De beskriver även att ingen av sjuksköterskorna fyllde i en avvikelserapport angående inträffade 
läkemedelsfel. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: Två validerade frågeformulär specifierade på olika områden användes i 
datainsamlingen. 
Reliabilitet: Tillförlitliga tester användes för att analysera det insamlade materialet. Vald 
datainsamling korrelerar väl med studiens syfte.  
 
Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).  
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Referens Reed, C. C., Minnick, A. F. & Dietrich, M. S. (2018). Nurses’ responses to interruptions during 
medication tasks: a time and motion study. International Journal of Nursing Studies, 82, 113–120. 
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.03.017 

Land  
Databas 

USA  
PubMed   

Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas reaktion på avbrott och utforska 
kontextuella faktorer som påverkade avbrottshantering under medicineringsuppgifter.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Beskrivande design 

Urval 20 legitimerade sjuksköterskor som var anställda minst 24 timmar per vecka och arbetade på en 
medicinsk eller kirurgisk vårdavdelning. 

Datainsamling I originalstudien observerades sjuksköterskorna i 4,5 timmar under rutinmässig omvårdnad. Data 
samlades med hjälp av programvara för tid och rörelse. Avbrotten under läkemedelshanteringen 
isolerades och den informationen beskrivs som sekundär studie. Några resultat från originalstudien 
användes tillsammans med resultaten från sekundäranalysen för att förklara sammanhang mellan 
avbrott och sjuksköterskans reaktion på avbrott under läkemedelshanteringen.  

Dataanalys Beskrivande statistik användes för alla variabler. Sjuksköterskorna analyserades utifrån 
arbetsuppgift. Antalet för procentsatserna av avbrutna och oavbrutna uppgifter beräknades. Även 
oddsförhållandena beräknades. Analys genomfördes med WOMBAT-programvaran, Chi-kvadrat-
test användes för att bestämma samband i sjuksköterskornas svar. Chi-Square Test of 
Independence användes för att beräkna samband mellan sjuksköterskans reaktion på avbrott och 
delar av de avbrutna uppgifterna.  

Bortfall Inget bortfall med relevans för studien redovisas.  

Slutsats Sjuksköterskor avbryts ofta under läkemedelshantering. Avbrotten är av olika karaktär och orsakas 
av kollegor, patienter, anhöriga och av sjuksköterskan själv. Det beskrivs att sjuksköterskorna i 
studien accepterade och tog sig an avbrotten. Dock tydliggörs det i studien att avbrott bör 
minimeras för att minska medicineringsfel.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validiteten: kan ha påverkats av det icke-randomiserande urvalet av avdelningar och 
sjuksköterskor.  
Reliabilitet: Olika och tillförlitliga verktyg användes för att analysera data. Detta ökan 
reliabiliteten genom att verktygen är systematiska och att studien kan återupprepas.   
 
Grad II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).  
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Referens Rodriguez-Gonzalez, C. G., Martin-Barbero, M. L., Herranz-Alonso, A., Durango-Limarquez, M. 
I., Hernandez-Sampelayo, P. & Sanjurjo-Saez, M. (2015). Use of failure mode, effect and 
criticality analysis to improve safety in the medication administration process. Journal of 
Evaluation in Clinical Practice, 21(4), 549–559. doi:10.1111/jep.12314 

Land  
Databas 

Spanien  
CINAHL  

Syfte Syftet var att kritiskt granska orsakerna till medicineringsfel av sjuksköterskor på en avdelning 
med datoriserad förskrivning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Fokusgrupp  

Urval Fyra farmaceuter, en gastroenterolog, två medicinläkare och sjuksköterskorna representerades 
av handledarna för gastroenterologiavdelningen.  

Datainsamling Fokusgruppen skapade en schematisk översikt av sätt som medicinadministrationen kunde fela på. 

Dataanalys Sannolikheten för att upptäcka ett fel kategoriserades mellan 1–10.   

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Resultatet påvisar värdet av att proaktivt utföra riskanalyser för arbete med hög risk.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: Processen som studien använde sig av kan generaliseras och användas i andra miljöer, 
detta innebär att studien kan upprepas och nå likvärdigt resultat.  
Reliabilitet: Ett stort multidisciplinärt team användes för att kompensera för möjlig bias. Vilket 
innebär att flera tolkningar minskar risken för att förförståelse ska påverka studiens resultat.  
 
Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).  
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Referens Schwappach, D. L. B., Taxis, K. & Pfeiffer, Y. (2018). Oncology nurses’ beliefs and attitudes 
towards the double-check of chemotherapy medications: a cross-sectional survey study. BMC 
Health Services Research, 18, 1. https://doi.org/10.1186/s12913-018-2937-9 

Land  
Databas 

Schweiz  
CINAHL  

Syfte Syftet var att bedöma subjektiva normer i kontexten dubbelkontroll, själveffektivitet och utförande 
samt övertygelse om effektiviteten av dubbelkontroll, övertygelse om säkerhet 
samt begränsningar av dubbelkontrollen i klinisk verklighet.  

Metod:  
Design 

Kvanititativ  
Multipel regressionsanalys  

Urval Legitimerade sjuksköterskor på onkologiavdelningar på tre schweiziska sjukhus. 

Datainsamling Enkäter skickades ut, som hade skapats av författarna i samråd med experter och efter 
undersökning av aktuell litteratur.  

Dataanalys Svaren analyserades med hjälp av beskrivande inferentiella metoder. 

Bortfall 274 av 389 enkäter kom tillbaka till författarna, vilket resulterade i ett bortfall på 14 enkäter.   

Slutsats Onkologisjuksköterskor tror starkt på effektiviteten av dubbelkontrol vid 
läkemedelsadministration, trots begränsningar i den kliniska verksamheten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet Undersökningsmetoden skapades efter tidigare litteratur samt med hjälp av experter och 
klinisk personal. En 7 punkts likert-skala användes med hållpunkter från “helt överens” till 
“helt oening”. En faktorsanalys genomfördes på varje skala för att verifiera konstruktionen.  
Reliabilitet: Eftersom studiens enkäter framtagits av författarna med hjälp av olika experter 
minskar risken att författarnas förförståelse påverkar studiens vinkel.  
 
Grad II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall, (2003).  
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