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Sammanfattning Läkemedelshanteringen är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden inom hälso- och sjukvården. Utifrån 
kunskap och lagar skall den bedrivas på ett patientsäkert sätt 
men trots det sker läkemedelshanteringsfel vilket innebär 
risker i patientsäkerheten. 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar 
säkerheten i samband med sjuksköterskans 
läkemedelshantering. Studien genomfördes som en 
litteraturstudie. Resultatet visade att vanliga 
läkemedelshanteringsfel är utebliven dos, fel 
administreringstid, fel dos, fel administreringssätt, fel 
läkemedel och läkemedel till fel patient. Faktorer som 
påverkar sjuksköterskans läkemedelshantering är felaktiga 
och dåligt skrivna läkemedelsordinationer, distraktion under 
läkemedelshanteringen, bristande rutiner samt införande av 
ny teknologi. Sjuksköterskor upplever mer problem kring 
läkemedelsordinationer än läkarna. Annan vårdpersonal stod 
för den största orsaken till sjuksköterskans distraktion men 
vid införande av ett säkerhetssystem från flygindustrin 
reducerades distraktionen. Att följa rätt patient, rätt 
läkemedel, rätt dos, rätt administreringssätt och rätt tid (5 R) 
är en bra rutin för att läkemedelshanteringen kan bli säkrare. 
För att göra läkemedelshanteringen säkrare införs ny 
teknologi som datoriserade läkemedelsordinationer och då är 
rätt utbildning viktig för att det ska bli ett säkert hjälpmedel. 
Vidare forskning och utveckling bör bedrivas på sjukhusen i 
Sverige samt inom den teknologiska industrin med hjälp av 
sjuksköterskan för att utveckla säkrare läkemedelshantering 
och hjälpmedel till dem. 
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Abstract A central part of nursing is the drug administration. This 

administration is to be carried out in a manner which is 
conducive to patient safety. This science is the product both 
of knowledge and of legal provisions, yet errors still occur 
within the drug administration that create considerable risk 
for patient safety.  
The purpose of this literary study has been to indicate factors 
that affect the safety of nurses’ drug administration. The 
results indicate that common errors in medicines 
administration are the result of the following: missed dosage, 
dosage at wrong time, wrong dosage, wrong method of 
administration, wrong medicine and giving medicine to the 
wrong patient. Factors contributing to these errors include 
erroneous or poorly written ordination, distraction during 
drug administration, poor routines as well as the introduction 
of new technology. Nurses’ consider the problems relating to 
ordination as being greater than doctors generally perceive 
them to be. Other healthcare personnel are seen to contribute 
to nurses’ distraction and this was greatly reduced in cases 
where security routines were adapted from the airline 
industry. The routine of right patient, right drug, right 
dosage, right administration and right time (5 R) is effective 
in creating greater safety in the drug administration. New 
technology is used to this end, computers being used, for 
example, for writing ordinations. In order for these methods 
truly to contribute to safety it is important that appropriate 
training is provided. In order to develop safer drug 
administration together with necessary tools and facilities it 
is recommended that more research is carried out, with the 
assistance of nurses, in hospitals here in Sweden as well as 
within the technology industries. 
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Inledning 
 
För sjuksköterskor är läkemedelsadministrering troligtvis ett av det mest riskfyllda 
moment som genomförs (1). Sjuksköterskans arbete är mångfacetterat och inom hennes 
yrkesområde och ansvar ingår många olika funktioner (2). Den farmakologiska 
omvårdnaden är en del av sjuksköterskans ansvarsområde (3-4). Vård skall bedrivas på 
ett sätt som är säkert för patienten (5). Vården inom hälso- och sjukvård är säker och till 
nytta men det är ändå en verksamhet som kan leda till att patienter kommer till skada. 
World Health Organization (WHO) har uppmärksammat patientsäkerheten efter studier 
som gjorts i medlemsländerna. Läkemedelshantering var en av de fem områden där 
bristande patientsäkerhet framkom. När läkemedelshantering inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt kan det få omfattande konsekvenser för såväl patienter, 
vårdpersonal som samhälle (6). För såväl sjuksköterskor som läkare ingår farmakologi 
och författningskunskap i utbildningen (7). Rutiner vid läkemedelshantering styrs av 
lagar, förordningar och lokala riktlinjer. Trots kunskap och lagar som styr 
läkemedelshantering behandlar Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN) varje år 
ansvarsfall som handlar om brister och fel i samband med läkemedelshanteringen (8).  
 

Bakgrund 
                                                                                      
Definition på läkemedel enligt läkemedelslagen är: ”vara som är avsedd att tillföra 
människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på 
sjukdom eller att användas i likartat syfte” (9 s. 369).  
Från början användes naturprodukter från växter, mineraler och djur till skillnad från 
idag då de flesta framställs genom kemisk teknik eller bioteknik. Det finns cirka en 
miljon olika preparat i världen och i ett enskilt land kan det finnas upp till 40 000 (10). I 
Sverige fanns det den 1 januari 2005 totalt 6902 nationellt godkända läkemedel (11). 
WHO har kommit fram till att för att täcka flertalet behov i ett land behövs det cirka 300 
preparat. Vid det antalet läkemedel kan en läkare eller annan person till exempel 
sjuksköterska ha överblick över tillgängliga preparat (10). 
 
I augusti 1936 låg fyra patienter inne på Maria sjukhus i Stockholm. De skulle genomgå 
en behandling under fyra dagar där lokalbedövningsmedlet etocain ingick. I stället för 
bedövningsmedlet behandlades de med desinfektionsmedlet kvicksilveroxicyanid. 
Samtliga fyra patienter som hade sökt vård för relativt lindriga åkommor dog. Apoteket 
som levererat injektionslösningen anmälde det som skett till polismyndigheten i 
Stockholm. Under utredningen som följde kunde varken orsaken till förväxlingen eller 
vem som bar ansvaret klarläggas (12). Det kunde konstateras att det fanns brister i 
läkemedelshanteringen och dåliga rutiner på sjukhuset. När det blev känt vad som hänt 
agerade myndigheterna. Det ledde till en kungörelse den 15 januari 1937 och denna 
kungörelse kom att kallas Lex Maria. Det har förflutit 69 år sedan den tragiska 
händelsen men grundtanken och innehållet i kungörelsen består och är fortfarande 
högaktuellt. Lex Maria fokuserade på uppkommen skada och inte på incidenten, 
anmälan behövde inte göras om inte skada uppstått (13).  
 
År 1982 kom en ny kungörelse som ersatte Lex Maria där fokus lades mer på incidenten 
som hänt och inte bara på effekten (14). Den dåvarande sjukvårdslagen 1962:242 
ersattes av en helt ny lag, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (15) och här togs detta med. 
Anmälningar görs till Socialstyrelsen som utreder dem och beslutar vilka som skall gå 
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vidare till HSAN för bedömning av vårdpersonalens agerande (14). HSAN bedömer 
anmälningar mot hälso- och sjukvårdpersonal med disciplinpåföljd samt återkallande 
eller återfående av legitimation och behörighet (16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sjuksköterskor och läkare omnämns i Lex Maria-ärenden ungefär lika ofta och av de 
lagar som åberopas rör de flesta ärenden läkemedelsbehandlingen (14).  
Under perioden 2004-01-01 till och med 2005-09-30 anmäldes i Sverige 80 Lex Maria-
ärenden som hade med ordination, iordningställande och administrering av läkemedel 
att göra (17). 
 
Det etiska och vetenskapliga förhållningssätt som beskrivs i International Council of 
Nurses (ICN), är grunden för den legitimerade sjuksköterskans (i fortsättning benämns 
legitimerad sjuksköterska endast sjuksköterska) arbete. Denna kod antogs första gången 
1953 och blev ändrad senast år 2000 (18). Oavsett vilket arbetsområde sjuksköterskan 
arbetar inom i sin profession styrs arbetet av olika författningar och riktlinjer. Med 
kompetensbeskrivningen vill Socialstyrelsen tydliggöra sina rekommendationer med 
avseende på sjuksköterskans ansvar och profession. Här står klart beskrivet 
sjuksköterskans huvudsakliga områden som är omvårdnadens teori och praktik, 
forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap (3). Under omvårdnadens teori och 
praktik ingår att sjuksköterskan ska ha förmåga att ”hantera läkemedel på ett adekvat 
sätt med tillämpning av kunskaper inom farmakologi” (3 s.11). Genom 
kompetensbeskrivningens områden finns hela tiden det etiska förhållningssättet och 
helhetssynen med (3).  
 
Inom sjuksköterskans ansvarsområden ligger att kunna hantera läkemedel på rätt sätt 
utifrån sin kunskap i farmakologi. Definitionen för farmakologi, ”läran om läkemedlen, 
om hur de påverkar kroppen och dess funktioner och om hur kroppen tar hand om, 
omsätter och utsöndrar läkemedel” (19). Oklara instruktioner och ordinationer ska 
ifrågasättas (3), detta leder till att patienterna garanteras god och säker vård enligt HSL 
(15). Nätverket för sjuksköterskor inom klinisk farmakologi har definierat begreppet 
farmakologisk omvårdnad i sex punkter. Dessa innefattar iordningställande, utbildning, 
administrering, medverkan i läkemedelsbehandlingen, uppföljning samt dokumentation 
(4).  
 
I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) står det allmänt 
om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal och hur de ska arbeta (20). 
I socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården poängteras vikten av mätbara mål och att det finns 
dokumenterade rutiner för hur kvalitet i verksamheten säkras. Dessa ska vara anpassade 
till verksamhetens inriktning. Det är också av vikt med rutiner för hur 
avvikelserapportering hanteras (5). 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården avses läkemedelshantering vara: ”ordination, iordningställande, 
administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel” (21 s.439). Begrepp och 
innebörd beskrivs tydligt. I kapitel två nämns om lokala föreskrifter där 
verksamhetschefen ska följa upp läkemedelshanteringen och fastställa rutiner för hur 
säkerheten tillgodoses (21). ”En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om 
läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och 
tidpunkterna för administrering” (21 s.441). Under dosering ska det klart framgå antal 
tabletter, andra doser eller läkemedelsvolym per tillfälle (21).  
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Läkemedlet ska iordningställas av sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller 
apotekare. Den som iordningställt läkemedlet av de tre förstnämnda ovan ansvarar för 
att patienten får det som ordinerats (22). Även i patientjournallagen finns ett kapitel om 
läkemedelsordination, där framgår att ordinationer kräver noggrann dokumentation. 
Rutiner bör etableras för att kontrollera att rätt patient fått och tagit rätt ordination på 
rätt sätt (23). Brister det i dessa rutiner skall sjukvårdspersonal rapportera till 
vårdgivaren (20).  
De olika leden i läkemedelshanteringen medför stora risker för säkerheten för patienter 
inom vården (6). Brister det i kommunikationen mellan vårdpersonal kan det leda till 
missförstånd och därför ställs det höga krav på förskrivaren och den personal som 
iordningställer och expedierar ordinationen (24).  
Det är svårt att ge en bra bild av hur situationen ser ut i Sverige när det gäller antalet 
tillbud men för äldre vid medicin/geriatrikkliniker kan det vara 10-15 % av 
läkemedelsbehandlingarna som inte fungerat och därför medfört att patienterna behövt 
sjukhusvård för komplikationer (6). Alla tillbud anmäls inte och de uppgifter som finns 
kommer från socialstyrelsen, patientskadeförsäkringen, patientnämnder och HSAN. 
Siffrorna är svåra att sammanställa eftersom anmälningar kan komma från mer än en 
instans. Sannolikt ser statistiken ungefär likadan ut som i andra länder med jämförbar 
utbildning och kvalitetsnivå som Sverige. Det finns tillräckligt underlag för 
förbättringar och arbete mot säkrare patientvård. Avvikelsehantering på rätt sätt krävs 
för att statistiken ska bli så rättvisande som möjligt och för effektivare arbete med 
patientsäkerheten. Vissa beräkningar visar på att 10 % av antalet totala vårddagar på 
medicinkliniker i Sverige är för vård av patienter som råkat ut för felaktig 
läkemedelsbehandling. År 2001 gjordes en uppskattning av socialstyrelsen på vad det 
kostar med de extra vårddagar patienter behöver på grund av komplikationer inom 
medicinsk och kirurgisk slutenvård, summan låg då på 750 miljoner kronor (25).  
 
Medicinska fel och misstag begås inom sjukvården men oftast väljer vårdpersonal att 
inte prata om det. Människan är inte ofelbar och fokusering borde inriktas på systemet 
som gör att fel uppstår (26). Misstag behöver inte vara tecken på oprofessionalism utan 
en konsekvens av att mänskliga fel är oundvikliga (1). Det kan tyckas att flygindustrin, 
kärnkraftverk och oljeindustrin är verksamheter som ligger långt ifrån sjukvården men 
det finns en sak de har gemensamt, gör en person ett fel kan det få katastrofala följder. 
Flygindustrin har sedan länge arbetat med kvalitetssäkring för att identifiera eventuella 
risker för olyckor men inom sjukvården har inte denna tradition funnits utan det har 
väntats till felen har uppstått (27). 
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar säkerheten i samband med 
sjuksköterskans läkemedelshantering. 
 
Utifrån syftet har två frågeställningar utformat arbetet. 
 

• Vilka fel gör sjuksköterskor under läkemedelshanteringen? 
• Vad orsakar sjuksköterskors läkemedelshanteringsfel? 
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Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Databaser som använts till sökning av vetenskapliga resultatartiklar var CINAHL, 
PubMed, Science Direct och SveMed+. För urval av artiklar till resultatet i databaserna 
var inklusionskriterierna att de var vetenskapliga orginalartiklar skrivna på engelska. I 
SveMed+ databas finns endast artiklar skrivna på nordiska språk. I alla databaser skulle 
publiceringsåret vara mellan 2000-2005. I PubMed valdes också humans som 
inklusionskriterie. Ytterligare ett inklusionkriterie var att läkemedelsbehandlingen som 
togs upp i artiklarna skulle ske i slutenvården. 
Eventuella dubbletter som hittats i mer än en databas redovisas i tabellen (Bilaga 1). 
Sökorden som användes var MeSH-termer och var relevant mot syftet. MeSH-termerna 
var nurse, nursing care, medication errors, medication systems (hospital), safety, drug 
administration och safety management.  
Titlar och sammanfattningar som var tillgängliga lästes igenom utifrån syftet och 
därefter valdes passande artiklar ut. Tidskrifterna som dessa artiklar var publicerade i 
kontrollerades utifrån ”Lista över vetenskapligt granskade tidskrifter inom omvårdnad, 
medicin och hälsa” på högskolebibliotekets hemsida. Artiklarna fick vi tillgång till 
genom fulltext databaser, Högskolebibliotekets tidskriftsavdelning samt att de beställdes 
genom Högskolebiblioteket. 
Sammanlagt gav sökningarna 334 träffar varav 39 artiklar valdes ut till urval 1. 
 

Databearbetning 
 
Samtliga utvalda artiklar lästes igenom av båda författarna och de som inte 
överrensstämde med syftet sorterades bort.  
Resultatartiklarna bedömdes med hjälp av Willman/Stoltz bilaga G och H, som är 
protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa och kvantitativa metoder (28) och 
sammanfattades i en artikelöversikt (Bilaga 2). Efter urval 2 återstod 17 artiklar till 
resultatet. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger då resultat analyserades. Resultatet 
bearbetades gemensamt utifrån de två frågeställningarna under syftet. Vid genomgång 
av artiklarna utifrån frågeställningen ”Vilka fel gör sjuksköterskor under 
läkemedelshanteringen?” framkom olika aspekter angående vad ett fel är. Detta togs 
med som ytterligare en frågeställning i analysarbetet. Bearbetningen resulterade i två 
huvudkategorier, läkemedelshanteringsfel respektive faktorer som påverkar 
sjuksköterskans läkemedelshantering. Slutligen framstod fem underkategorier under 
kategorin faktorer som påverkar sjuksköterskans läkemedelshantering, nämligen 1) 
felaktiga läkemedelsordinationer, 2) distraktion, 3) bristande rutiner av rätt patient, rätt 
läkemedel, rätt dos, rätt administreringssätt och rätt tid (5 R), 4) hög arbetsbelastning 
samt 5) konsekvenser av ny teknologi.  
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Resultat 
 

Läkemedelshanteringsfel 
 
Sjuksköterskor har inte alltid samma uppfattning om vad ett läkemedelshanteringsfel är. 
I en studie utförd i Kalifornien undersöktes sjuksköterskors uppfattningar om vad ett fel 
är. Olika scenarier presenterades och sjuksköterskorna skulle avgöra vad de ansåg vara 
ett fel. Det var inte entydigt när ett fel uppstått. I ett fall ansåg 55,5 % att det var ett fel 
och 44,5 % motsatsen (29). I en kvalitativ studie från Texas där sex sjuksköterskor 
intervjuades kom det fram att administreringstiden kunde vara flexibel utan att det 
ansågs vara ett fel men i samma studie hävdar ändå de flesta sjuksköterskorna att det är 
ett läkemedelsfel om de 5 R:en frångås (30). 
 
I en annan studie från USA där de ville ta reda på vilka fel sjuksköterskor gör och vilka 
som var vanligast visade sig att de mest förekommande felen skedde under 
läkemedelshanteringen. Av de 199 fel som begicks under studien bestod 33 % av att 
läkemedel administrerades senare än angivet i ordinationen och 24 % administrering av 
fel dos (31). Vanliga läkemedelshanteringsfel identifierades till utebliven dos, 
administrering vid fel tid, fel styrka eller dos, fel administreringssätt, fel läkemedel och 
fel patient (31-32). Dessa fel framkom även i en randomiserad studie från USA men här 
var dock det mest förekommande felet administreringstekniken (med 
administreringsteknik i denna artikel menas till exempel att ge läkemedel tillsammans 
med mat eller krossa tabletter fast det inte bör göras), följt av fel i samband med 
iordningsställande, utebliven administrering och fel dos (33).   
Övriga fel som framkom var att sjuksköterskor skrev uppgifter i fel journal, skrev in fel 
patientdata på datorn och överförde ordination på fel lista (31).  
Vid intravenös (i.v.) behandling tillkom även fel då hastigheten ibland varit för hög (32) 
på grund av programmeringsfel av infusionspumpar (34). I en studie i Kalifornien 
rangordnades fel utifrån graden av allvar, frekvens och möjlighet att fel drabbade 
patienten. Det som graderades högst var programmeringsfel vid medicinering med 
infusionspumpar (34). På ett sjukhus i Nashville implementerades ett säkerhetssystem 
för i.v. – pumpar där en del av systemet var att det larmade om sjuksköterskan 
programmerade in fel dos. Försöket pågick under åtta månader och systemet larmade 99 
gånger då den programmerade dosen var utanför tillåtna gränser (35). 
 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans läkemedelshantering 
 
Felaktiga läkemedelsordinationer 
 
En orsak till läkemedelsfel kan vara oläsliga eller svårlästa ordinationer (29). En dansk 
studie från 2001 visade att läkarnas förklaringar till detta kunde vara att de hade dålig 
handstil eller tung arbetsbörda. Vidare i samma studie ansåg två av de intervjuade 
sjuksköterskorna att en bidragande orsak till fel i ordinationerna är otillräcklig kunskap i 
såväl farmakologi som läkemedelsrekommendationer hos läkarna (36).  
Sjuksköterskornas arbetsuppgifter kunde försenas eller skjutas upp på grund av problem 
med läkemedelsordinationer. I studien nämner sjuksköterskorna att det nästan dagligen 
fick ringa läkarna vid oklarheter. Det kunde till exempel vara anteckningar ute i 
marginalen istället för att ta en ny lista och utklippta ordinationer som klistrades in på 
ny lista. Trots att sjuksköterskorna påpekade bristerna upplevde de ingen förbättring av 
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ordinationerna. Sjuksköterskorna och läkarna hade olika åsikter om hur viktigt det var 
att ta upp problemen kring ordinationerna. Sjuksköterskor ansåg att de var beroende av 
riktiga ordinationer för en säker administrering medan en del läkare kunde tycka att det 
var onödig byråkrati. Läkarna ansåg att patienterna skulle få större nytta av vården om 
läkarna ägnade sig åt sin profession istället för att skriva ordinationslistor (36).    
Liknande resultat visade en svensk studie där 1749 ordinationer granskades från fyra 
olika sjukhus. Granskningen genomfördes av sjuksköterskor och apotekare. De fann att 
20 % (350 stycken) var helt korrekta. Även här var läkarna den yrkesgrupp som ansåg 
att det fanns minst behov av förbättring gällande läkemedelsordinationer (37). I studien 
identifierades att administreringssätt och doseringsintervall för perorala läkemedel var 
det som saknades eller inte var korrekt angivet i störst utsträckning och för de läkemedel 
som tillfördes parenteralt var det administreringssättet (37). I en annan studie från 
Danmark var det läkarsignaturen som oftast saknades i ordinationerna. Därefter 
saknades dosintervall, administreringstid och dos (38).  
Det är inte alltid som sjuksköterskorna rapporterar fel trots att de anser att det är ett 
läkemedelshanteringsfel. Anledningar till att inte rapportera fel var rädslan för chefens 
reaktion, medarbetarnas reaktion eller att de inte ansåg felet var tillräckligt allvarligt. 
Majoriteten var inte rädd för att förlora sitt arbete (29). 
 
Distraktion  
 
Distraktion nämns som en vanlig orsak till läkemedelshanteringsfel (29). En anledning 
till administrering av fel dos var enligt sjuksköterskor att det blev avbrutna eller 
distraherade vid iordningställandet av läkemedel (31).  
I en kvalitativ studie som gjordes på sjuksköterskor i Texas testades ett säkerhetssystem 
som används inom flyget för att piloterna ska hålla fokus på sin uppgift. Studien bestod 
av två försöksgrupper och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen var sjuksköterskor som 
arbetade som vanligt. Försöksgrupp ett bestod av sjuksköterskor som följde en 
checklista genom hela läkemedelshanteringen och försöksgrupp två hade checklista plus 
en röd väst med texten, Medsafe Nurse Do not Disturb, i vitt. Dessutom uppmanades 
båda gruppernas personalgrupper att undvika att sjuksköterskorna stördes. Två 
utmärkande störningar förekom i alla tre grupperna nämligen annan personal som 
avbröt sjuksköterskorna i deras arbete samt att sjuksköterskan stördes av annan 
pågående konversation. Det var en signifikant minskning av distraktion i försöksgrupp 
två (39). I Papes studie från 2005 minskade distraktionen efter att stoppskyltar 
implementerats på ett sjukhus. Skyltarna som sattes upp var tydliga med text och bild 
om att inte sjuksköterskan skulle störas under läkemedelshanteringen (40). 
Samstämmigt med studien från Texas 2003 (39) kom även Papes studie fram till att 
distraktionen berodde på att andra sjuksköterskor och personal störde under 
läkemedelshanteringen (40).  
 
Bristande 5 R rutiner 
 
I flera artiklar beskrevs vikten av att följa rutiner vid läkemedelshantering och de 5 R:en 
betonas (30-32, 40). Om sjuksköterskan använder sig av dessa steg rutinmässigt blir 
sjuksköterskan säker i sin läkemedelshantering enligt Benner et al. Antalet R skulle 
dessutom ytterligare kunna utökas då utvärdering skulle kunna ingå (32). Risk för fel 
beskrev en sjuksköterska att det kunde bli på grund av att ju mer varm i kläderna en 
sjuksköterska blir desto slarvigare följs de fem stegen (30). Sjuksköterskors åsikter om 
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läkemedelshantering går isär. För vissa är det en tråkig rutinuppgift medan andra ser det 
som en viktig del av sitt arbete (36). 
En studie från USA undersökte följsamheten hos sjuksköterskor av att använda en 
checklista. Checklistan skulle användas vid läkemedelshanteringen och bestod av elva 
punkter och resultatet av studien visade att 30 % inte följde alla steg under 
läkemedelshanteringen (40). I en dansk studie från 2002 implementerades ett 
rutinsystem på en intensivvårdsavdelning. Rutinerna omfattade allt ifrån 
medicinrummet, ordinationer, dokumentation, undervisning och motivering av personal. 
Resultatet visade en minskning av läkemedelshanteringsfel, från 32,2 % till 14,4 % 
(41). 
 
Hög arbetsbelastning 
 
I en studie av Balas et al från 2004 framkom det att orsaken till sen administrering 
berodde på hög arbetsbelastning (31). En studie utförd i Atlanta USA som undersökte 
om säkerheten påverkas av personaltätheten framkom det att det inte fanns någon 
signifikant skillnad i antal läkemedelsfel beroende på ökad eller minskad personaltäthet. 
Endast två fel skedde under en sexmånadersperiod och de skedde under veckosluten då 
personaltätheten var lägre (42). 
 
Konsekvenser av ny teknologi 
 
När ny teknologi infördes för att försöka förbättra säkerheten i läkemedelshanteringen 
på sjukhus kunde konsekvenserna bli att nya vägar till fel uppstod. I en studie som 
utfördes på tre sjukhus i USA 2002 studerades potentiella olyckor och sidoeffekter som 
uppkom efter att de börjat använda Bar Code Medication Administration (BCMA). 
BCMA är ett streckkodssystem som gemensamt används av apotek, läkare och 
sjuksköterskor för att säkerställa läkemedelshanteringen. Sjuksköterskor blev förvirrade 
när läkemedel inte stod med på ordinationslistan som de visste att läkaren ordinerat. 
Datasystemet visade ingen ordination så länge inte farmacevten hunnit registrera den. 
Försämrad samordning mellan sjuksköterskor och läkare kunde bero på att läkarna inte 
förstod systemet på rätt sätt så att de lätt kunde överblicka alla patientens läkemedel. 
Vid hög arbetsbelastning följde inte sjuksköterskorna alla rutiner som skulle göras vid 
användandet av BCMA. Vid en prioriteringskonflikt om vad som skulle göras 
prioriterades oftast det som stod på skärmen först (43).  
Sjuksköterskor har inte alltid tillräcklig kunskap då ny teknologi introduceras inom 
läkemedelshanteringen. Teknologin kan hjälpa till att säkra läkemedelshanteringen men 
den måste då alltid användas på rätt sätt. I utvecklandet av dessa system kan 
sjuksköterskors kliniska kunskaper vara till stor hjälp (44). 
 
Andra orsaker till fel som kom fram i artiklarna var förväxling av läkemedel med 
liknande namn, räknefel och dålig eller förstörd etikett på förpackningarna (29, 45). 
Sjuksköterskor valde fel utrustning på grund av okunskap eller att det fanns för många 
olika utrustningsalternativ att välja på (45).   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Uppsatsområdet var smalt och vid databassökning upptäcktes det att det inte fanns 
många artiklar från Europa. En artikel i resultatet var från Sverige, en från England, tre 
från Danmark och resterande tolv kom från USA. Eftersom litteraturstudien inriktat sig 
på sjuksköterskans arbetsuppgifter kan det vara en svaghet för studien då 
sjuksköterskans arbete i USA kan skilja sig från arbetet i Sverige.  
Vid databassökningarna har samma artiklar kommit upp trots olika MeSH-termer och 
användning av olika databaser. Detta tolkas som att de är relevanta artiklar till studien 
och det ses som en styrka. I de första databassökningarna var inte sökorden nurse och 
nursing care med men artiklarna kom ändå att vara inriktade mot sjuksköterskans 
arbete. Detta kan bero på att läkemedelshantering ingår som en del i sjuksköterskans 
arbete i hela västvärlden.  
Vid två sökningar med MeSH-termen nursing care i CINAHL respektive PubMed sattes 
en asterisk in för att trunkera och det gjordes för att utvidga sökningarna. I PubMed blev 
antalet träffar något fler än sökning utan asterisk. Vid en senare genomgång visade det 
sig att asterisk var fel trunkeringstecken för sökning i CINAHL. En genomgång av de 
missade artiklarna visade att det endast var fem stycken som var relevanta mot syftet. 
Det medför en svaghet i studien men det bedöms inte att de fem artiklarna skulle ha 
tillfört något nytt till resultatet. 
Vid databassökningarna i CINAHL och PubMed användes en limits att artiklarna skulle 
vara engelskspråkiga. Risken med detta är att gå miste om artiklar på nordiska språk. 
När två sökningar gjordes om i CINAHL och PubMed utan språklimit visade det sig att 
det var endast en dansk artikel som missats och den var redan funnen i SveMed+. 
Troligtvis påverkar inte denna limit vårt arbete men kan ses som en svaghet.  
Artiklar som varit specifikt inriktade mot speciella sjukdomar valdes bort och det 
gjordes för att få en bredd på litteraturstudien. Begränsningen med årtal anses som en 
styrka då de senaste studierna i ämnet kommer med. 
Författarna läste igenom artiklarna tillsammans för att minska risken för missförstånd 
och feltolkningar på grund av språket. Artiklarna bedömdes med hjälp av bilagorna G 
och H för att få en bra och likvärdig bedömning av alla artiklarna. Vid analysarbetet har 
vikt lagts på att resultatet svarar mot syftet. Trovärdigheten styrks genom att artiklarnas 
resultat styrkte varandra och visade likvärdiga resultat. 
Resultatartiklarna är både kvantitativa och kvalitativa och det är en styrka för 
litteraturstudien att båda sorterna av artiklar finns med (Bilaga 2).   
Alla resultatartiklar utom tre har publicerats i tidskrift som är med på ”Lista över 
vetenskapligt granskade tidskrifter inom omvårdnad, medicin och hälsa” och det gjordes 
för att säkerställa att de var vetenskapliga. De artiklar som inte var publicerade i 
tidskrifter som var med på listan togs med ändå för att de ansågs vetenskapliga och 
deras ämnen var relevanta. 
 

Resultatdiskussion 
 
Övervägande antalet resultatartiklar är kvantitativa. Det höjer litteraturstudiens kvalitet 
att även ha med kvalitativa artiklar för att ge en fördjupad beskrivning och förståelse av 
ämnet (Bilaga 2). 
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Urvalsförfarandet har oftast varit tydligt beskrivet av hur informanterna har valts ut i 
resultatartiklarna. Det har dock varit svårt att avgöra om urvalen har varit relevanta 
eftersom det oftast saknats beskrivning av hur de olika sjukhusen i studierna är utvalda.  
Sex av de kvantitativa artiklarna i resultatet tar inte upp bortfall vilket kan anses som en 
brist, men flera av artiklarna är observationer av sjuksköterskor och genomgångar av till 
exempel läkemedelsordinationer där det inte kan bli något större bortfall. De tar istället 
upp hur författarna gått till väga vid tveksamheter vid kategorisering och eventuella 
missförstånd vid genomgång av ordinationer.    
Etiska aspekter har endast tagits upp i två artiklar. I den danska studien av Andersen 
2002 har författaren följt lokala etiska riktlinjer (36) och informerat samtycke tas upp i 
artikeln av Stetina et al 2005 (30). Den sistnämnda studien ingick i forskarstudenters 
utbildning vilket kanske förklarar noggrannheten med informerat samtycke (30). 
Bredden på de artiklar som ingår i resultatet uppnår tillsammans syftet med studien. 
 
 
Läkemedelshanteringsfel 
 
Det framgår i resultatet att det inte är entydigt vad ett läkemedelsfel är (29-30). De flesta 
sjuksköterskor ansåg sig veta vad ett fel är i teorin (30) men när de väl ställdes inför 
olika situationer var det inte lika självklart (29-30). I studien där sex sjuksköterskor 
intervjuades ansågs det att en förskjutning av läkemedelsadministreringen på grund av 
tidsbrist eller andra akuta omständigheter inte var ett fel trots att de flesta 
sjuksköterskorna i samma studie hävdade att det var ett läkemedelsfel om de 5 R 
frångicks (30). I studien från Texas skickades en enkät ut till 5000 akutsjuksköterskor 
där 983 svarade vilket författarna ansåg vara acceptabelt. En av frågorna i enkäten tog 
upp hur många läkemedelsfel informanterna gjort under sin verksamma tid som 
sjuksköterska (29). En orsak till det stora bortfallet skulle kunna vara att 
frågeställningen uppfattades för provokativ och därmed orsaken till att 4000 inte svarat 
och kanske hade resultatet varit annorlunda om de varit med. Vårdpersonal vet att 
medicinska fel och misstag begås men de flesta vill inte tala om det på grund av att 
behöva hängas ut och skämmas för det (26). Synen kunde vara att de var slarviga 
sjuksköterskor som gjorde fel och om sjuksköterskorna tog sitt arbete på allvar skulle 
felen upphöra (1).   
En annan anledning till att inte rapportera kunde vara rädsla för diciplinpåföljd (46).  
I två studier från USA kom de fram till samma resultat angående vilka fel som gjordes 
(31-32) och resultaten visade på att felen hörde ihop med de 5 R:en. I båda studierna 
identifierades fel som sjuksköterskor gjort. Den ena studien genomfördes med hjälp av 
loggböcker som fylldes i av sjuksköterskor och i den andra studien studerades 21 fall 
där patienter avlidit på grund av läkemedelshanteringsfel (31-32). Utifrån 
Willman/Stoltz bedöms studierna vara grundligt utförda och därför representerar väl de 
fel som är vanligast (28).   
Administrering vid fel tidpunkt innebar oftast att den senarelades och var i en studie 
från USA det vanligaste felet (31). Detta kan ha samband med att administrering vid fel 
tidpunkt är det som sjuksköterskor inte anser vara ett läkemedelshanteringsfel under 
vissa omständigheter.            
Den farmakologiska omvårdnaden är lika viktig som all annan omvårdnad som 
sjuksköterskan ansvarar för. Det är därför viktigt att dokumentation förs över 
förändringar som sker, till exempel en försenad läkemedelsadministrering. 
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Faktorer som påverkar sjuksköterskans läkemedelshantering 
 
Felaktiga läkemedelsordinationer  
 
Sjuksköterskans läkemedelshantering bygger på läkemedelsordinationer och att de är 
korrekt utförda (22, 36-37). Studier från Danmark, Sverige och USA visade att det 
förekom brister i ordinationerna (29, 36-38). Av 80 Lex Maria-fall som rörde 
läkemedelsordination, administrering och iordningställande av läkemedel gällde 51 
påpekanden läkemedelsordination (17).   
Sjuksköterskor och läkare hade olika åsikter om hur ordinationer var utförda och hur 
viktigt det var att lyfta fram problemen kring dem (36-37). Ordinationerna tycks vara 
tidskrävande för en del läkare (36) och därmed kan de bli otydliga. Det kan leda till att 
sjuksköterskorna då får ägna mer tid till att tyda ordinationerna. Det ligger på 
sjuksköterskornas ansvar att visa på och ifrågasätta när det upptäcks fel i en ordination 
(3) för att få dem bättre. Det är viktigt att det ges stöd vid sådana tillfällen så att 
personen inte tillåts förlöjligas av läkaren. Skulle en sjuksköterska som förlöjligats 
upptäcka ett fel igen kanske inget görs vilket kan sluta i tragedi (46). 
När sjuksköterskor arbetar med ofullständiga ordinationer löser hon nog oftast 
problemet själv utifrån erfarenhet. Detta gör hon troligtvis för patientens bästa och för 
att spara tid. En nyutexaminerad sjuksköterska kan inte lösa problemet på samma sätt 
vilket hon heller inte ska göra (3, 21). Det är angeläget att läkare och sjuksköterskor 
gemensamt arbetar för bättre ordinationer.  
Resultatet från den svenska studien visade att cirka 20 % av ordinationerna var korrekta 
(37). För att få bättre ordinationer anställdes det på några sjukhus i England farmacevter 
som skulle kontrollera läkemedelslistorna. Detta ledde till ännu mer fel i 
läkemedelsordinationerna på grund av att läkarna visste att någon kontrollerade om de 
gjorde fel (47).  I Nielsens et al studie från 2004 infördes ett entydigt 
läkemedelsordinationssystem och här var 63 % av ordinationerna korrekta (38). Då 
sjukhuset satsar på ett system till förbättring av ordinationer kan det visa på att det finns 
ett engagemang och det kan ge resultat som i förlängningen kan få positiva följder för 
läkemedelshanteringen.     
 
Distraktion 
 
En av de orsaker som sjuksköterskor i en studie från USA angav som en möjlig orsak 
till läkemedelshanteringsfel var att de blev distraherade vid iordningställandet (31). Här 
i Sverige finns oftast speciella läkemedelsrum där medicinen iordningställs men i USA 
kan det hända att de står i samma rum som andra arbetade i.  
I två väl beskrivna studier gjorda på sjukhus i USA prövades säkerhetssystem som 
används vid arbetsplatser där det behövs hög säkerhet och där personer som utför en 
uppgift ska behålla fokus på sina uppgifter utan att bli störda som till exempel piloter 
vid flyget (39-40). 
I en av studierna arbetade sjusköterskorna efter checklistor så att de skulle få med alla 
moment i läkemedelshanteringen och satte upp skyltar om att inte bli störda (40). I den 
andra studien arbetade sjuksköterskorna efter listor och hade dessutom västar de tog på 
sig under läkemedelshanteringen (39). Det blev en rejäl reducering av distraktion i båda 
fallen och det var kanske väntat men att orsaken till distraktion var annan personal är 
anmärkningsvärt (39-40). I studien där det användes stoppskyltar var det andra 
sjuksköterskor som stod för den största distraktionen (40). Läkemedelshanteringen 
anses kanske inte vara så viktig, inte ens av sjuksköterskor själva. Det är konstigt 
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eftersom det kan få ödesdigra konsekvenser för patienten vid till exempel ett räknefel. 
Det finns flera moment inom läkemedelshanteringen som kräver stor koncentration så 
det borde vara självklart att arbeta efter ett säkerhetssystem. Det bör inte vara någon 
skillnad mellan säkerhetsarbetet med läkemedel och att landa ett flygplan. 
När studien, där det användes skyltar, var över fanns det sjuksköterskor som valde att 
fortsätta använda dem (40). 
 
Bristande 5 R rutiner 
 
Att följa rutiner vid läkemedelshantering var av stor vikt vilket flera resultat visade (30-
32, 40-41). Följs samma rutiner varje gång sitter de i ryggmärgen och den gången 
sjuksköterskan arbetar under stress följer hon dem automatiskt och det kan leda till en 
mer säker läkemedelshantering. 
En dansk studie tog även upp vikten av rutinmässig genomgång av ordinationer och 
dokumentation. Vikten av motivation och undervisning av personal ingick också i 
säkerhetsarbetet (41). Sjuksköterskor hade olika syn på läkemedelshanteringen där en 
del sjuksköterskor ansåg att det var en tråkig rutinuppgift (36). En annan åsikt som kom 
fram i resultaten var att när sjuksköterskor arbetat ett tag och slappnat av frångås rutiner 
(30). När rutiner inte tas på allvar och sjuksköterskorna inte förstår syftet med dem kan 
säkerheten ifrågasättas. 
Resultaten från djupgående intervjuer av sjuksköterskor gjorda i två olika världsdelar 
kom fram till liknande resultat där läkemedelshanteringen ansågs vara tråkig (30, 36). 
Det kan leda till att rutinerna inte blir så viktiga. 
 
Hög arbetsbelastning 
 
En orsak till sen administrering förklarades med hög arbetsbelastning (31). När 
personaltätheten är låg kan det vara så att sjuksköterskan avbryts i större utsträckning 
och det medför att arbetsmoment försenas. Studien i Atlanta visade dock ingen ökning 
av fel vid lägre personalstyrka (42). I studien var det ett lägre antal undersköterskor och 
sjuksköterskeassistenter under veckosluten men det framgick inte klart om antalet 
sjuksköterskor var lägre. Det framkom inte heller tydligt vem som administrerade 
läkemedel men det kan beror på okunskap i hur det Amerikanska systemet fungerar.  
 
Konsekvenser av ny teknologi 
 
Det fanns fördelar med att införa datasystem inom läkemedelshanteringen men det 
kunde även innebära nya vägar till fel (43-44). Kunde vårdpersonalen inte använda 
tekniken på rätt sätt förbättrades inte säkerheten. Introduktion och utbildning var väldigt 
viktigt såväl som inställningen till förändringar (36). Det är även viktigt att 
sjuksköterskorna är med vid utvecklandet av nya datasystem för läkemedelshantering 
eftersom de har den praktiska kunskapen som är av betydelse.  
 
En orsak till att läkemedelshanteringsfel finns kvar kanske beror på att det brister i 
avvikelserapporteringen. Tas inte problemen upp går det inte att göra något åt dem.  
Rädsla för chefens och annan personals reaktion var en orsak till att inte rapportering 
skedde enligt en kvantitativ studie från Kalifornien (29). Det kanske även kan vara 
rädsla för disciplinpåföljd (erinran och varning) och att eventuellt mista sin legitimation 
eftersom anmälningsförfarandet till HSAN bedömer personens handlande istället för att 
titta på helheten.  
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En ytterligare orsak som vi anser är viktig att poängtera är att det kan ligga ekonomiska 
aspekter bakom läkemedelshanteringsfel. Arbetsgivaren vill att det billigaste läkemedlet 
används i första hand vilket leder till att preparat byts ut med jämna mellanrum. Inga 
artiklar har hittats angående detta ämne. Dock visade en studie i USA att en orsak till fel 
var liknande namn på läkemedel (29). Av antalet nationellt godkända läkemedel i 
Sverige den 1 januari 2005 var ca 24 % parallellimporterade (11).  
 

Konklusion 
 
Resultatet visar att det inte är entydigt för alla sjuksköterskor vad ett 
läkemedelshanteringsfel är. Istället kan situationen vara avgörande, hamnar 
sjuksköterskan till exempel i en prioriteringssituation anser en del att det inte alltid är ett 
läkemedelhanteringsfel trots att de i normala fall betraktar det som ett sådant.  
Vidare framkom i resultatet att vanliga fel vid läkemedelshantering var utebliven dos, 
fel administreringstid, fel styrka eller dos, fel administreringssätt, fel läkemedel eller att 
läkemedlet gavs till fel patient. En orsak till att sjuksköterskan kunde göra 
läkemedelshanteringsfel var enligt resultatet dåligt skrivna läkemedelsordinationer. 
Ordinationer kunde vara svårlästa beroende på dålig handstil, vissa uppgifter i 
ordinationen saknades eller läkarsignatur saknades samt att ordinationer skrevs ute i 
marginalen. Läkarna ansåg inte behovet av att ta upp problemen kring 
läkemedelsordinationer vara lika stort som sjuksköterskorna. 
Enligt resultatet är även en orsak till att sjuksköterskorna gjorde 
läkemedelshanteringsfel att de distraherades under läkemedelshanteringen. När ett 
säkerhetssystem som används inom flyget testades vid läkemedelshanteringen sjönk 
distraktionen.  
I resultatet framkommer vikten av att sjuksköterskorna arbetar efter de 5 R:en. Frångår 
hon de rätta rutinerna kan det leda till att läkemedelshanteringen bli mindre säker. 
Ny teknologi införs inom läkemedelshanteringen på sjukhus för att försöka göra den 
mer säker för patienten. Enligt resultatet kan de nya systemen få konsekvenser och leda 
till nya fel. Det är viktigt att all vårdpersonal som ska arbeta med nya system får 
ordentlig utbildning innan de införs så att det blir ett säkert system.  
 

Implikation 
 
Läkemedelshanteringen är en stor del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar och hon är 
därför ofta involverad när läkemedelshanteringsfel sker. Det sker förändringar inom 
läkemedelshanteringen på sjukhus för att göra den mer säker för patienten men det 
behövs mer forskning framförallt i Sverige. Forskning och utveckling skall bedrivas ute 
på sjukhusen för att identifiera faktorer som påverkar läkemedelshanteringen och då är 
det viktigt att sjuksköterskan är med och delger sina kliniska erfarenheter. Resurser bör 
även läggas på att få läkare och sjuksköterskor att gemensamt arbeta för säkrare 
läkemedelshantering. Detta kan göras utifrån forskning genom kvalitativa studier i 
Sverige som studerar svenska sjuksköterskors och läkares syn på hur viktig 
läkemedelshanteringen är. Vidare behövs forskning på om personaltätheten påverkar 
säkerheten vid läkemedelshantering. 
Sjuksköterskan bör vara med i forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel 
eftersom hon är en av användarna som kan ha störst fördel av ett säkrare system 
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förutom patienten. Hennes praktiska kunskaper kan medföra att ny teknik blir både 
användarvänlig och säker.  
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  Artikelöversikt 
Ref.nr 
Publ. år 
Land Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats 
29 
2004            
USA          

Ann M. Mayo 
Denise Duncan 

Nurse Perceptions 
of Medication 
Errors - What We 
Need to Know for 
Patient Safety 

Syftet med studien var att 
vidga förståelsen av 
sjuksköterskors uppfattning om 
läkemedelsfel och rapportering 
av dessa.  

Beskrivande kvantitativ 
korrelationsstudie där urvalet 
utgjordes av 9000 
akutsjuksköterskor på 16 
akutsjukhus i södra Kalifornien. Av 
dessa valdes 5000 ut 
slumpmässigt och fick en enkät 
via e-post till sig varav 983 
svarade. Utifrån sex olika 
scenarier skulle sjuksköterskorna 
avgöra om det var ett 
läkemedelsfel, om de skulle 
kontakta läkare och om det var 
nödvändigt att rapportera 
incidenten.  

Fel i 
läkemedelshantering 
kan vara ett 
organisationsproblem. 
Det är viktigt att 
sjuksköterskor vet vad 
som är ett 
läkemedelsfel och vad 
som ska rapporteras. 
Hinder för rapportering 
av läkemedel är också 
nödvändigt att 
identifiera.  

30 
2005 
USA  

Pamela Stetina 
Mikael Groves 
Leslie Pafford  

Managing 
Medication Errors - 
A Qualitative 
Study 

Syftet var att undersöka 
förståelse och handhavande 
av läkemedelshanteringsfel av 
sjuksköterskor. 

Sex sjuksköterskor från syd- och 
sydöstra Texas intervjuades av 
forskarstuderande sjuksköterskor 
där metoden var fenomenologisk. 
Intervjuerna spelades in och 
skrevs ner. Samtliga deltagare var 
kvinnor, hade erfarenhet från sex 
månader till 34 år samt arbetade 
inom olika områden. Validiteten i 
frågorna granskades av experter 
på Texas Women's University. 
Analyseringen av materialet 
genomfördes med hjälp av 
innehållsanalys där teman, 
kategorier och underkategorier 
bildades. Informerat samtycke fick 
forskarna från samtliga 
informanter.             

Det är inte självklart för 
sjuksköterskor vad ett 
läkemedelsfel är vilket 
kan få betydelse för 
patienter i vården. 
Sammanhanget ansågs 
delvis avgöra vad ett 
läkemedelsfel är. Vid 
införande av nya 
datoriserade system är 
det viktigt att 
sjuksköterskor behåller 
grundprinciperna för 
säker 
läkemedelhantering.  
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31 
2004 
USA 

Michele C. Balas      
Linda D. Scott      
Ann E. Rogers 

The Prevalence 
and Nature of 
Errors and Near 
Errors Reported 
by Hospital Staff 
Nurses 

Syftet var att identifiera vilka 
fel som görs av sjuksköterskor 
på sjukhus och hur vanligt 
förekommande de är.   

Sjuksköterskorna som deltog i 
den kvalitativa studien valdes 
slumpmässigt ut genom 
medlemslistan hos American 
Nurses Association. De arbetade 
på sjukhus 36 h/vecka. 
Deltagarna (n=393) hade 
loggböcker med fyrtio frågor/dag 
som de besvarade under en 
fyraveckorsperiod. Frågorna 
handlade om deras livsmönster, 
arbetstider och annat som kunde 
vara relaterat till uppkomna fel 
under arbetet. Det fanns även 
plats för att beskriva felen. Svaren 
analyserades sedan enligt 
innehållsanalys.           

De fel som var 
vanligast rörde 
läkemedelshanteringen. 
Sjuksköterskor ska inte 
behöva arbeta i en miljö 
där de till exempel blir 
avbrutna av annan 
personal och telefon. 
Det är därför viktigt att 
sjuksköterskor är med i 
utvecklingsarbetet av 
organisationsfrågor 
gällande säkerhet. 

32 
2002 
USA 

Patricia Benner 
Vickie Sheets 
Patricia Uris    
Kathy Malloch     
Kathy Schwed     
Dwayne Jamison 

Individual, 
Practice, and 
System Causes of 
Errors in Nursing  

Syftet var att identifiera 
sjuksköterskors fel och 
klassificera orsakerna till dem. 

Urvalet till denna kvalitativa 
studien bestod av 21 disciplinfall 
från nio State Boards of Nursing 
vilka alla lett till skada för 
patienten. Fallen gicks igenom 
ordentligt och utifrån detta 
bildades 8 kategorier av 
orsakerna till fel sjuksköterskan 
kunde göra. En av dessa 
kategorier var 
läkemedelshanteringsfel.          

Utifrån denna 
klassificering av fel ska 
förslag till förbättringar 
kunna göras, 
reducering av fel samt 
förbättra utbildning av 
vårdpersonal. Denna 
studie ska ingå i ett 
större arbete.  
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33 
2003 
USA 

Nancy L. 
Greengold  
Rita Shane 
Philip Schneider 
Elizabeth Flynn 
Janet Elashoff 
Cheryl L Hoying 
et al                  

The Impact of 
Dedicated 
Medication Nurses 
on the Medication 
Administration 
Error Rate 

Syftet var att bedöma om en 
reducering av 
administreringsfel av 
läkemedel kunde göras 
genom att sjuksköterskan 
enbart i arbetet fokuserade på 
läkemedelshantering.   

En randomiserad studie gjordes 
på två olika sjukhus. Deltagarna 
var registrerade sjuksköterskor 
som hade arbetat minst ett år 
inom akutsjukvård och arbetat 
minst sex månader heltid på det 
sjukhus de tillhörde i denna 
kvantitativa studie. De blev 
informerade om studien och alla 
gavs informerat samtycke. 
Studien pågick samtidigt på båda 
sjukhusen under sammanlagt tolv 
veckor. På ett av sjukhusen var 
avdelningarna antingen medicinsk 
eller kirurgisk och på det andra 
var det en blandning av de båda. 
Sjuksköterskorna blev 
slumpmässigt indelade i "vanliga" 
eller "medicin". De vanliga 
arbetade som vanligt medan de 
andra skulle bara ha hand om 
medicineringen på avdelningen. 
"Medicinsjuksköterskorna" gick en 
endagarskurs (åtta timmar) som 
täckte farmakologi och principer 
för säker 
läkemedelsadministration. 
Sjuksköterskorna blev 
observerade för registrering av 
läkemedelshanteringsfel.   

Kombinerat båda 
sjukhusen hade 
"medicinsjuksköterskorna" 
totalt högre antal fel än de 
vanliga men det var ingen 
signifikant skillnad. När 
det görs små förändringar 
av sjuksköterskans arbete 
och det ges lite extra 
utbildning leder 
sammanfattningsvis det 
inte till mindre fel.  
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34 
2005 
USA 

Wayne Adachi 
Amy E. Lodulce 

Use of failure 
mode and effects 
analysis in 
improving the 
safety of i.v drug 
administration 

Syftet var att kort förklara vad 
FMEA (failure mode and 
effects analysis) är och hur det 
kan användas för att 
säkerställa dosering och 
administrering av intravenösa 
läkemedel. 

Ett sjukhus med 422 platser i 
Kalifornien deltog fyra avdelningar 
i denna studie. På sjukhuset finns 
ett apotek som bistår med 
läkemedel 24h/dygn, sju 
dagar/vecka utifrån ett tidigare 
infört streckkodssystem. FMEA 
kommer här att användas till att 
analysera troliga fel och minimera 
möjligheter till uppkomsten av fel 
vid läkemedelsadministrering. 
Analysen består av sex steg som 
alltid är samma oberoende 
inriktning. 1) välj en process att 
undersöka 2) bilda en grupp med 
olika discipliner 3) kartlägg 
processen noggrant 4) riskbedöm 
de olika stegen 5) välj ut ett 
område att förbättra baserat på din 
riskbedömning 6) implementera 
strategier för åtgärder.    

FMEA kan användas 
inom sjukvården, vid 
administration av 
intravenösa läkemedel, 
för att öka säkerheten. 
Efter FMEA-analysen 
sattes två nya åtgärder 
in: Standardiserade 
ordinationslistor och en 
ny i.v.-pump som 
förhöjde säkerheten.  

35 
2004 
USA 

Irene Hatcher    
Mark Sullivan   
James 
Hutchinson   
Susan Thurman   
F. Andrew 
Gaffney 

An Intravenous 
Medication Safety 
System 

Syftet med studien var att 
undersöka antalet fel efter 
införandet av ett 
säkerhetssystem vid 
administrering av intravenösa 
infusioner. Systemet skulle 
fungera som ett hjälpmedel till 
sjuksköterskorna. 

Urvalet bestod av två avdelningar 
på ett Medical Center i Nashville. 
Centret hade varit involverade i 
utveckling av säkerhetssystem 
inom sjukvården sedan 1993. En 
del av systemet var att det 
larmade om sjuksköterskan 
programmerade in fel dos och det 
registrerades som ett fel. Efter åtta 
månader sammanställdes antalet 
fel i denna kvantitativa studie.                      

Antalet uppkomna fel 
var 99 stycken under 
en åttamånadersperiod. 
Användningen visade 
på ett bra hjälpmedel 
för att komma åt 
administreringsfel vid 
läkemedelshantering. 
Sjuksköterskan kan 
med hjälp av detta 
säkerhetssystem 
fokusera på en säker 
vård av patienten. 
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36 
2001 
Danmark 

S E Andersen Implementing a 
new drug record 
system: a 
qualitative study of 
difficulties 
perceived by 
physicians and 
nurses  

Syftet med studien var att visa 
på de svårigheter läkare och 
sjuksköterskor ställdes inför 
vid användning av 
läkemedelsordinationslistor. 

I denna kvalitativa studie gjordes 
djupgående intervjuer med sju 
läkare och åtta sjuksköterskor vid 
två sjukhus 8 respektive 16 
månader efter införandet av nya 
ordinationslistor. Intervjuerna som 
var halvstrukturerade, spelades in 
via en laptop och var 25-85 
minuter långa. Frågorna var 
utarbetade efter en modell och 
analyserades med 
fenomenologisk ansats. Ett 
strategiskt urval gjordes för att få 
en studiegrupp som hade så stor 
bredd som möjligt samt skulle ha 
erfarenhet av ordinationslistor. 
Studien är utförd enligt lokala 
etiska regler.  

Det finns flera aspekter 
att ta hänsyn till vid 
problem kring 
implementering av ett nytt 
ordinationssystem. Det 
finns oftast inte bara en 
lösning till ett problem. 
Synen på problemet 
påverkas bland annat av 
olika kulturella 
värderingar, 
organisationen och 
inställning till 
förändringar.  

37 
2005 
Sverige 

Ann Gardulf       
Ulf Bergman 
Charlotta George 
Gun Nordström 

Datorisera 
läkemedels- 
hanteringen! 

Syftet med studien var att 
undersöka hur en 
kvalitetsindikator från MKR 
(Svenska Läkaresällskapets 
och Sveriges läkarförbunds 
medicinska kvalitetsråd) kan 
tillämpas i sjukvården. Det 
gjordes även en undersökning 
om sjukvårds- och 
apotekspersonals inställning 
till granskning av skriftliga 
läkemedelsordinationer.  

Urvalet i denna kvantitativa studie 
kom att bestå av 11 
vårdavdelningar på fyra sjukhus i 
Sverige. 1749 
läkemedelsordinationer 
granskades av legitimerade 
sjuksköterskor och apotekare för 
att identifiera fel och frekvensen 
av dem. Urvalet omfattade 
läkemedelsordinationer hos 
utskrivna patienter med en 
vårdtid mellan två dygn och två 
månader. Urvalet godkändes av 
klinikcheferna. Efter 
granskningen fick sjukvårds- och 
apotekspersonalen en enkät att 
besvara anonymt gällande 
inställning till 
granskningen.(N=51)              

Studien visar på stora 
brister i hur ordinationer 
skrivs och främst saknas 
administreringssättet. 
Variationer i hur 
läkemedelsordinationerna 
skrevs fanns mellan de 
fyra sjukhusen trots 
nationella författningar att 
gå efter. Deltagarna var 
positiva till 
undersökningen men 
läkarna var den grupp 
som uttryckte minst 
behov av att förbättra 
läkemedelsordinationer.  
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Danmark 

Henning 
K.Nielsen    
Maren-Lis Larsen 
Jette Ratchke 
Birgit Svendsen 
Niels Obel       
Birte Hansen 

Enstrenget 
medicinhåndtering 
- Overholdelse af 
formalia-
overförsel- og 
ophaeldningsfejl 
ved medicinering 

Syftet var att undersöka 
ordinationers och överförelse 
av ordinationers korrekthet 
samt undersöka vilka fel som 
uppkom vid iordningställande 
och dokumentation när 
Randers Centralsygehus et 
medicinordinationssystem 
(RCMOS) användes. 

Ordinationer samlades in för 
genomgång. Inklusionskriteriet var 
att RCMOS används och att 
patienten ordinerats medicin. 
Ordinationerna blev registrerade i 
en databas med hänseende på 
överträdelse av nio "regler" vid 
ordinationsskrivning. De blev 
avidentifierade. För överförd 
ordination undersöktes också 
korrektheten. Data samlades in av 
en erfaren läkare och om det var 
tvivelaktigheter fanns det andra 
läkare, sjuksköterskor och 
farmacevter att tillfråga. Studien 
värderades som en 
kvalitetssäkringsstudie och 
analyserades med en kvantitativ 
metod. En andra studie 
genomfördes på tre kirurgiska och 
fyra medicinska avdelningar. Utan 
förvarning kontrollerades om det 
fanns överträdelser av regler i 
ordinationerna samt om 
uppmätning och dokumentation 
var korrekt utförda. De gicks 
igenom av en erfaren farmacevt 
och en sjuksköterska.     

Totalt undersöktes 
1585 ordinationer och 
av dessa var 63 % helt 
korrekta. Den 
vanligaste regel som 
frångicks var att 
läkarsignatur saknades. 
Därefter kom saknad 
dosintervall, saknad 
administreringstid, 
saknad dos, saknad 
etikett och fel 
etikettfärg. Av 417 
iordningställanden var 
det endast sju som ej 
var korrekta i 
förhållande till 
ordinationen och två 
som inte var korrekt 
dokumenterade. 
Sambandet mellan att 
inte följa de rätta 
rutinerna enligt 
RCMOS vid ordination 
av läkemedel och att 
det blir läkemedelsfel är 
osäkert, men att hålla 
sig till ett system kan 
vara viktigt för 
kvalitetssäkring. 
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USA 

Tess M. Pape       Applying Airline 
Safety Practices to 
Medication 
Administration 

Syftet var att mäta effekten av 
två säkerhetssystem från 
flygindustrin för att minska 
sjuksköterskors distraktion 
under läkemedelshanteringen 
på ett sjukhus.  

I denna kvantitativa studie var 
urvalet ett bekvämlighetsurval av 
sjuksköterskor från en 
medicinsk/kirurgisk avdelning på 
ett sjukhus i Södra Texas. 
Sjuksköterskorna deltog frivilligt 
och skulle vara engelskspråkiga 
samt rutinmässigt administrera 
läkemedel, arbeta på avdelningen 
och ej deltagit i tidigare 
genomförd pilotstudie. MADOS-
modellen användes för att räkna 
antalet distraktioner vid de olika 
administrationstillfällena. Studien 
bestod av en kontrollgrupp och 
två försöksgrupper. 
Kontrollgruppen arbetade som 
vanligt och försöksgrupperna 
uppmanades att inte bli störda. 
Försöksgrupp ett arbetade efter 
en checklista och försöksgrupp 
två arbetade efter checklista och 
använde en röd väst med vit text, 
Medsafe Nurse, Do Not Disturb. 
Antalet administrationstillfällen 
uppgick till 8 i varje grupp.                

Undersökningsgrupperna 
visade på en signifikant 
reducering av distraktion. 
Mest skillnad fanns 
mellan kontrollgrupp och 
gruppen med 
checklista+väst.  
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2005 
USA 

Tess M. Pape 
Denise M. 
Guerra  
Marguerite 
Muzquiz  
John B Bryant 
Michelle Ingram 
Bonnie 
Schranner        
et al 

Innovative 
Approaches to 
Reducing Nurses' 
Distractions During 
Medication 
Administration 

Syftet var att identifiera och 
reducera det som kan 
distrahera sjuksköterskan 
under läkemedelshanteringen.  

Denna kvantitativa studie består 
av två delstudier. Den ena delen 
tar upp följsamheten hos 
sjuksköterskor till att följa ett 
protokoll som säkerställer 
läkemedelshanteringen. 78 
sjuksköterskor på ett sjukhus i 
Texas observerades. Den andra 
delen studerade distrahering av 
sjuksköterskor under 
läkemedelshantering före och 
efter att "stoppskyltar" satts upp. 
Gruppen bestod av 20 
sjuksköterskor från samma 
sjukhus, i varierande åldrar och 
med olika bakgrund. Tio av 
dessa fullföljde undersökningen.               

Följsamhet av protokollet 
förekom hos 70 % av 
sjuksköterskorna. Detta 
visar på att det behövs 
förbättring. Den största 
orsaken till distraktion 
var andra sjuksköterskor 
och därefter kom annan 
personal, konversation 
och hög ljudnivå runt 
sjuksköterskorna. Det 
framkom också att det 
fanns en signifikant 
skillnad före och efter att 
"stoppskyltarna" satts 
upp. Distraktionen blev 
lägre med 
stoppskyltarna.  

41 
2002 
Danmark 

Tina E. Waldau 
Lona L. 
Christrup 
Kirstine 
Gommesen 
Lisbet Jörgensen 
Birgitte Skov 
Mette 
Christensen 

Hvordan gik det 
med 
medicineringsfejlene 
efter kvalitetssikring 
på en 
intensivafdeling? 

Syftet var att reducera fel vid 
läkemedelshanteringen.  

En projektgrupp bestående av 
läkare, sjuksköterskor och 
farmacevter utarbetade en 
strategiplan för att säkra 
läkemedelshanteringen på en 
intensivvårdsavdelning. Den 
innehöll sex punkter vilka 
implementerades under ett 
halvår. Efter ett halvår 
observerades sjuksköterskor av 
två farmacevtstuderande under 
tio arbetsdagar. Sjuksköterskans 
intravenösa läkemedelshantering 
registrerades av observatörerna. 
Alla sjuksköterskor godkände 
observationerna. 
Undersökningen gjordes 
deskriptivt med kvantitativ 
bearbetning.  

Läkemedelshanteringsfel 
reducerades totalt efter 
implementeringen av 
rutinerna. 
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USA 

Andrew D. 
Weinberg                
A. Jefferson 
Lesesne            
Chesley L. 
Richards               
Jean K. Pals            

Quality Care 
Indicators and 
Staffing Levels in 
a Nursing Facility 
Subacute Unit 

Syftet var att utvärdera hur 
personaltäthet påverkar 
läkemedelsfel, fallolyckor, 
daganteckningar och 
måltidsdokumentation. 

Denna kvantitativa studien 
utfördes på en avdelning med 14 
sängar. Den oberoende variabeln 
i studien är antalet certified 
nursing assistans (CNA), 
undersköterskor och 
sjuksköterskor som arbetar på 
avdelningen. I studien jämförs det 
om det var någon skillnad i bland 
annat antal läkemedelsfel mellan 
veckodagar och veckoslut under 
sex månader. Ett 
standardformulär användes för att 
samla in data. Antalet personal 
observerades direkt eller 
kontrollerades genom 
telefonsamtal. Forskaren gick 
igenom data minst tre gånger i 
veckan. För att inte föra in bias i 
studien fick personalen som 
ingick i studien inte reda på några 
resultat under tiden studien 
pågick. 

Det skedde två 
läkemedelsfel under 
studien och de skedde 
under veckoslut. Dock 
visar inte detta på någon 
signifikant skillnad mellan 
personaltäthet och antal 
läkemedelsfel. 

43 
2002 
USA 

Emily S. 
Patterson 
Richard I. Cook 
Marta L. Render 

Improving Patient 
Safety by 
Identifying Side 
Effects from 
Introduction Bar 
Coding in 
Medication 
Administration                   

Syftet med studien var att 
identifiera potentiella olyckor 
och konsekvenser vid 
användandet av BCMA. 

En kvalitativ studie med 
observationer före och efter 
införandet av BCMA på tre 
sjukhus gjordes. Före införandet 
observerades sju sjuksköterskor 
på ett sjukhus under 21 timmar. 
Efter införandet av BCMA 
observerades 26 sjuksköterskor 
under 60 timmar på tre sjukhus. 
De observerades utifrån att 
upptäcka sidoeffekter av det nya 
systemet. Tjugo kompletterande 
intervjuer utfördes på läkare, 
sjuksköterskor, avdelningschefer 
och IT-personal.  

De kom fram till att 
implementeringen av 
BCMA visade sig skapa 
nya vägar till skadliga 
läkemedelshändelser. 
Det rekommenderas att 
designförändringar görs i 
programmet, liksom 
organisationsförändringar 
och att arbetet utförs på 
ett optimalt sätt vilket kan 
minimera eller utesluta 
det som kan orsaka 
skada.  
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2002 
USA 

Debra K. Low        
Jan V. R. 
Belcher 

Reporting 
Medication Errors 
Through 
Computerized 
Medication 
Administration 

Syftet med studien var att 
jämföra antal fel per 1000 
administrerade 
läkemedelsdoser av 
sjuksköterskor före och efter 
implementering av BCMA.  

En retrospektiv jämförande 
beskrivande studie utfördes för att 
bestämma felfrekvensen vid 
användandet av BCMA-systemet. 
Data utgick från antal 
läkemedelsfel per 1000 
administrerade doser utförda av 
sjuksköterskor. Detta för att se 
skillnad före och efter 
implementering av BCMA på två 
avdelningar. Den kvantitativa 
studien gjordes på en medicin- 
och en kirurgavdelning på ett 
sjukhus i USA.   

Det fanns ingen 
signifikant skillnad före 
och efter 
implementeringen, dock 
en liten ökning av fel. Det 
är viktigt att 
sjuksköterskor deltar 
aktivt i utveckling av ny 
teknologi för att 
datorsystem ska 
anpassas till deras 
arbete och 
patientsäkerhet. 
Sjuksköterskor måste 
acceptera teknologins 
inträde inom 
yrkesområdet.   

45 
2005 
England  

Rhonda Lane 
Neville A. 
Stanton David 
Harrison 

Applying 
hierarchical task 
analysis to 
medication 
administration 
errors 

Syftet med studien var att visa 
hur hierarkisk uppgiftsanalys 
(HTA=hierarchical task 
analysis) kan forma 
läkemedelsadministration 
inom sjukvården liksom 
identifiera fel i 
administreringskedjan för att 
kunna förutspå och reducera 
antal fel i samband med 
läkemedelshantering.    

Läkemedelshanteringen delades 
upp med hjälp av HTA i olika 
mindre steg. Detta för att 
undersöka hur människor 
påverkas av utrustning och 
omgivning. Det vanligaste sättet 
är sedan att arrangera 
informationen i en hierarkisk 
modell. I modellen för 
läkemedelsadministrationen 
hamnar själva överlämnandet 
som översta målet. Därefter 
användes The systematic human 
error reduction and prediction 
approach (SHERPA) för att 
identifiera fel som kan 
uppkomma. SHERPA har i 
tidigare studier visat sig vara 
pålitlig.  

Författarna anser att HTA 
och SHERPA är 
användbart för förbättring 
av säkrare 
läkemedelhantering. 
Dock krävs observationer 
ute på vårdavdelningar 
för att säkerställa felen i 
praktiken. 
Undersökningen var 
gjord utifrån 
sjuksköterskans 
läkemedelsadministrering 
men undersökarna lade 
märke till att det är sällan 
som felen enbart beror 
på en enda person. 
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