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Sammanfattning: Patientsäkerhet är ett viktigt ämne inom hälso- och 

sjukvården. Läkemedelshantering är en del av 
omvårdnadsarbetet som kan äventyra patientsäkerheten. 
En fjärdedel av de vårdskador som inträffar beror på fel 
i läkemedelshanteringen. Studiens syfte var att beskriva 
händelser och/eller omständigheter i omvårdnadsarbetet 
som kan riskera patientsäkerheten vid 
läkemedelshantering. Metoden är litteraturstudie och 
omfattar 17 artiklar i resultatet som visar att det är flera 
händelser/omständigheter som bidrar till och ibland 
samverkar till att medicineringsfel inträffar. 
Händelser/omständigheter som kunde utgöra en risk för 
medicineringsfel var: hög arbetsbelastning, övertid, 
långa arbetspass, kunskapsbrist, låg erfarenhet, 
kommunikationsbrister, avbrott/distraktion, otydliga 
ordinationer, bristande kontrollåtgärder av 
sjuksköterskan samt relation och ansvarsfördelning 
mellan personalen. Fortsatt forskning bör fokusera på 
metoder, hjälpmedel och system som kan förhindra att 
medicineringsfel inträffar och på det sättet spara både 
pengar och mänskligt lidande. Det är även väsentligt att 
utvärdera effekterna av den nya patientsäkerhetslagen. 
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Abstract: Patient safety is important for health care. Handling of 

pharmaceutical products is a task within nursing that 
may jeopardize patient safety. One fourth of the all 
documented health damages that occur are due to 
medication errors. The purpose of this study was to 
describe events and/or circumstances in nursing that can 
jeopardize patient safety when it comes to handling of 
pharmaceutical products. The study design is literature 
study which covers 17 articles in it’s result that shows 
it’s several events/circumstances that contributes and 
sometimes work together to make medication errors 
occur. Events or circumstances that could pose a threat 
to medication errors was: high workload, overtime, long 
shifts, lack of knowledge, lack of experience, 
communication gaps, interruption/distraction, unclear 
prescription, lack of control measures from the nurse 
and the relation and responsibilities among staff. Further 
studies should focus upon methods, tools and systems 
that can prevent medication errors from occuring and 
thus save both money and human suffering. It’s also 
essential to evaluate the effects of the new law 
concerning patient safety. 
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Inledning 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) § 2 fastslår att vården ska bedrivas 
på ett patientsäkert sätt. Vidare skriver Socialstyrelsen (2004) att en hög patientsäkerhet 
är en naturlig, central och given del inom hälso- och sjukvården. Den stora och snabba 
utvecklingen av vården innebär att det tillförs allt fler risker till vården som måste 
uppmärksammas för att kunna förhindras. Inom området patientsäkerhet har 
läkemedelshantering en central roll. Fel vid läkemedelshanteringen kan få stora 
konsekvenser för hälso- och sjukvården genom ökade kostnader och att det är 
resurskrävande. Dessutom löper patienten risk att drabbas av skada och i värsta fall 
avlida. Detta är möjligt att förebygga. Därför är det viktigt att fokusera på detta område 
för att öka patientsäkerheten. Uppgifter från Socialstyrelsen (2008b) visar att felaktig 
läkemedelshantering orsakade en fjärdedel av de vårdskador som inträffade. 
Socialstyrelsen (2009) visade att 10 % av alla patienter som vårdas inom hälso- 
sjukvården drabbades av någon form av vårdrelaterad skada. Detta innebär 105 000 fall 
varje år och 630 000 extra vårddygn per år.  
 
Tissot, et al. (2003); Wirtz, Taxis och Barber (2003) menade att iordningställande och 
administrering är två av de vanligaste riskmomenten vid läkemedelshantering. Fel vid 
administration av läkemedel var enligt Wanzer och Hicks (2006) den vanligast 
förekommande orsaken till felaktig läkemedelshantering vid perioperativ vård. 
Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:1513) 
betonar att det är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att på ett säkert sätt lagra, 
hantera och administrera läkemedel. Socialstyrelsen (2005) slår fast att sjuksköterskan 
ska arbeta för patientens trygghet och välbefinnande under vårdtiden. Dessutom ska 
sjuksköterskan i största möjliga mån hindra att en patient drabbas av komplikationer 
under vårdtiden. Carlton och Blegen (2006) menar att sjuksköterskor har ett stort ansvar 
vid administrering av läkemedel. Därför är det av stor betydelse att sjuksköterskor blir 
uppmärksammade på händelser och/eller situationer som kan leda till medicineringsfel. 
Detta säger även Socialstyrelsen (2005) i form av att sjuksköterskan ska under hela sin 
yrkesverksamma tid utveckla och stärka sin egen kompetens.  
 

Bakgrund 
En patient som genomgår en undersökning eller behandling löper alltid en viss risk att 
drabbas av någon form av komplikation menade Socialstyrelsen (2004). Det krävs 
därför av hälso- och sjukvårdens personal att de alltid ska sträva efter att minimera 
riskerna för att hålla antalet fall av fel och tillbud på en så låg nivå som möjligt. Det går 
att läsa i Socialstyrelsen (2004, s. 7) ”Någon gång bota, alltid lindra och trösta; och 
viktigast av allt: aldrig göra skada (primum est non nocere)”, detta är en viktig uppgift 
och regel för hälso- och sjukvården. 
 

Hälso- och sjukvårdsorganisation 
Sjölenius (2004) ansåg att läkemedelshantering och arbetsmiljö hade med varandra att 
göra och att de påverkade varandra. Detta styrks genom att Arbetarskyddsstyrelsen har 
gett ut författningar som direkt berör läkemedelshanteringen. 
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I [HSL] (SFS 1982:763) uttrycks att hälso- och sjukvården skall vårda en patient på ett 
säkert sätt och motverka ohälsa. Den som bedriver hälso- och sjukvård har ansvar för 
att den personal, utrustning och de lokaler som krävs för att vården ska kunna 
genomföras på ett säkert sätt finns tillgänglig. Därtill ska kvaliteten i hälso- och 
sjukvården oavbrutet förbättras och säkras.   

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- 
och sjukvården (2000:1) ska ansvarig verksamhetschef bestämma över rutiner avseende 
läkemedelshantering och även utse ansvariga personer för olika moment av 
läkemedelshanteringen. Verksamhetschefen ska även följa upp rutiner och ansvara för 
att behålla en god kvalitet vid läkemedelshantering.  

Socialstyrelsen (2004) fastslår att säkerhetskulturen är viktig för patientsäkerheten och 
att en god säkerhetskultur främjar patientsäkerheten. En god säkerhetskultur skapas 
genom att göra personalen uppmärksam på hur viktigt patientsäkerhetsarbetet är, att 
avvikelsehanteringen fungerar, att granskning av dödsfall och journaler görs samt att 
riskanalyser utförs. Detta ger möjlighet att upptäcka systemfel och åtgärda dessa vilket 
är mer viktigt än att utse enskilda individer till syndabockar. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2010) har användning av datorer och andra liknande hjälpmedel 
ökat inom hälso- och sjukvården. Detta har inte varit entydigt positivt eftersom det kan 
medföra risker för att fel ska uppstå. En vanlig orsak till att hjälpmedlen inte ger de stöd 
som de är tänkt att ge är att produkterna och/eller tjänsterna är dåligt anpassade för 
verksamheten. Det är en viktig fråga för hela hälso- och sjukvårdorganisationen att 
engagera sig i och det krävs bättre organisation och rutiner för att hantera dessa 
problem. Dessutom måste hälso- och sjukvården bli bättre på att utvärdera sin 
verksamhet. WHO Collaborating Center (2007) menar att olika system till exempel 
streckkoder eller armband används på olika platser och de fungerar olika bra. Länder 
som är medlemmar i WHO har planer på att införa datoriserade system som ska 
underlätta läkemedelshanteringen. Dock menar WHO att det bör göras med försiktighet 
och eftertanke eftersom även dessa system medför vissa risker för medicineringsfel. 
 

Patientsäkerhet 
Socialstyrelsen (2009) klargör att patientsäkerhet betyder att patienten skyddas från att 
drabbas av vårdskador. Vårdskada är en skada som förorsakas av hälso- och sjukvården 
och som går att förhindra. Begreppet patientsäkerhet uppmärksammades i USA, Nya 
Zeeland och Australien efter andra världskriget. Patientsäkerhetsarbetet uppkom främst 
på grund av ekonomiska motiv för att sänka kostnaderna för vården. Under 1990-talet 
visade studier att bristfällig läkemedelshanteringen utgjorde en betydande risk till 
vårdskador. Genom att granska orsakerna upptäcktes att läkemedelsnamn och rutiner 
kring läkemedelshantering utgjorde risker för exempelvis förväxling och felläsning av 
ordinationer och av läkemedel. Patientsäkerhetsarbetet är ett område som det forskas 
för lite om. Dessutom är personalen okunnig när det gäller patientsäkerhet. 
Inställningen är att det är den enskilda personalens uppgift och ansvar att främja 
patientsäkerheten. På grund av en komplicerad situation inom hälso- och sjukvården, 
med många olika aktörer, avancerad teknik tillsammans med allvarligt sjuka patienter 
gör att det är svårt för en enskild personal att själv upprätthålla en tillräcklig god 
säkerhet. Det krävs att hälso- och sjukvården tar sitt ansvar för att skapa rutiner och 
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system som stärker säkerheten. Det måste forskas mer kring dessa frågor, kunskap och 
utbildning måste till på alla nivåer inom hälso- och sjukvården för att kunna främja 
patientsäkerheten och därmed kan mänskligt lidande undvikas och pengar sparas 
(ibid.). 
 
Den nya Patientsäkerhetslagen (2010:659) träder i kraft 2011-01-01 och ersätter Lagen 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531). Den stärker 
patientens ställning i vården och dennes rättigheter. Det tydliggörs vårdgivarens ansvar 
angående patientsäkerhetsarbetet och anmälningsskyldigheten när någon patient 
drabbas av eller utsätts för risk för vårdskada. Den tar även upp personalens ansvar och 
skyldigheter kring patientsäkerhetsarbetet samt de nya disciplinära påföljder som ska 
börja utdömas. Vidare beskriver lagen ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).   
 

Läkemedelshantering 
Läkemedelshantering omfattar, i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (2000:1) iordningställande, 
administrering, ordinering, beställning och/eller förvaring.   
 
Enligt Sjölenius (2004) är läkemedelshantering en av de mest förkommande 
arbetsuppgifterna för sjuksköterskan inom hälso- och sjukvården. Det kan innebära att 
det blir en viss slentrian i arbetet och personalen blir mindre skärpt i samband denna 
arbetsuppgift. Personal inom hälso- och sjukvården måste få kunskap och skapa rutiner 
som främjar trygg och säker vård, vilket är en förutsättning för trygghet och bättre 
arbetsmiljö. 
 
Wolf (1989, citerad av McBride-Henry & Foureur, 2006) beskrev medicineringsfel som 
fel som görs vid antingen ordination, utdelning, iordningställande eller administrering 
av läkemedel. De fel som kan uppkomma vid medicinering är förväxling av läkemedel, 
fel avseende dos, patient, tidpunkt, beredningsform, administreringssätt, 
infusionshastighet och ordination. Vidare att läkemedlet har passerat bäst före datum 
och/eller att läkemedlet är kontraindicerat för patienten av någon anledning. 
Läkemedelshantering är ett komplext förlopp, då det är många delar som ingår och det 
är av betydelse att alla delar passeras utan att fel uppstår för att inte patientsäkerheten 
ska äventyras. 
 
Världshälsoorganisationen [WHO] Collaborating Center (2007) har identifierat nio 
olika områden som kan hota patientsäkerheten och föreslagit möjliga lösningar till 
dessa olika patientsäkerhetsproblem. Dessa områden rör läkemedelsnamn som är 
likartade, identifiering av patient, kommunikation mellan personal-personal och mellan 
patient-personal, preoperativa förberedelser, elektrolytlösningar, kommunikation 
mellan vårdgivare, förväxling av material, användning av samma material flera gånger 
samt handhygien.  
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Sjuksköterskans profession  
Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2007) ska sjuksköterskan förebygga 
sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande. 
 
Henderson (1997) redogör i sin omvårdnadsteori för grundläggande behov som måste 
uppfyllas för att en människa ska kunna uppleva en god hälsa och för att kunna 
tillfriskna från en sjukdom eller skada. I Hendersons teori ingår fjorton punkter som 
beskriver hur sjuksköterskan ska hjälpa patienten för att upprätthålla hälsa eller ge 
patienten förutsättningar för att kunna upprätthålla dessa punkter. En av punkterna 
säger att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att undvika risker som finns i omgivningen 
och undvika att skada andra. Detta betyder att sjuksköterskan ska skydda patienten från 
att inte utsättas för någon fara genom att exempelvis förhindra fall, smittspridning och 
medicineringsfel.  
 
Ansvarsfrågan för sjuksköterskor uttrycks av Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan 
ska ifrågasätta otydliga instruktioner och ordinationer samt förebygga besvär vid 
behandlingar, undersökningar och vid sjukdom. Dessutom ska sjuksköterskan vara 
aktiv i det kontinuerliga kvalitets- och säkerhetsarbetet och även följa gällande riktlinjer 
och författningar.  
 
McBride-Henry och Foureur (2006) visade att sjuksköterskan har en nyckelroll vid 
läkemedelshantering. Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område (SFS 1998:1513) betonar att det är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att 
på ett säkert sätt lagra, hantera och administrera läkemedel. Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (2000:1) framhåller 
också ansvarsfrågan avseende läkemedelshantering och även mer specifikt 
sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan har rätt att iordningställa läkemedel. Den som 
iordningställer ett läkemedel har dessutom ansvaret att läkemedlet administreras till 
patienten.  
 

Patientdelaktighet 
Socialstyrelsen (2009); WHO Collaborating Center (2007) framhåller betydelsen av att 
patient och närstående är delaktiga i vården. Delaktighet i vården främjar 
patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Både Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] SFS 
(1982:763); Socialstyrelsen (2005) betonar att patientdelaktighet ska så långt som 
möjligt eftersträvas och att det är varje personals ansvar att göra detta möjligt. WHO 
Collaborating Center (2007) hävdar att delaktighet kan främja patientsäkerheten genom 
att patienter och närstående blir mer uppmärksamma på eventuella problem, är mer 
kritiska och ifrågasättande när något verkar konstigt eller annorlunda. De får på detta 
sätt medverka i olika processer i vården. Trots detta upplever många patienter avsaknad 
av delaktighet i många vårdsituationer (Socialstyrelsen 2009).  
 

Rapporter av fel och tillbud 
I Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531, i.s.) 
framhålls ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall rapportera till 
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vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts 
för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.” Socialstyrelsen (2008b) påstår att 
det kan vara svårt att få fram statistik som rör medicineringsfel eftersom en del av de 
fel som inträffar aldrig uppmärksammas eller dokumenteras. Under 2004 anmäldes 458 
Lex Maria ärenden medan Socialstyrelsen visar att närmare 10000 patienter drabbades 
av någon typ av vårdskada som bidrog till bestående men. Detta tyder på att antalet Lex 
Maria anmälningar inte på ett tillförligt sätt speglade hur många patientskador som 
inträffar i Hälso- och sjukvården. I en rapport från Socialstyrelsen (2008a) uppges att 
det finns en rädsla för att erkänna misstag och för att anmäla dessa, vilket leder till att 
möjligheten att kunna ta lärdom av misstagen minskar. Socialstyrelsen (2004) påpekade 
att mörkertalet av rapporter av fel och risker inom vården var stort och att det var 
många händelser och/ eller situationer som inte blev kända. Enligt Socialstyrelsen 
(2010) ökade antalet Lex Maria ärenden mellan 2008 och 2009. Det finns olika 
förklaringar till det men en förklaring kan vara att medvetenheten kring 
patientsäkerheten har ökat. McBride-Henry och Foureur (2006) fann också problem 
med att misstag och fel inte rapporteras av hälso- och sjukvården i Australien. Detta 
ansågs bero på rädsla för eventuella disciplinära påföljder. Dessutom var dessa 
rapporter dåliga på att identifiera systemfel. Rapporteringssystem bör utformas så att de 
lättare upptäcker systemfel. Systemfel kunde innefatta brist på kunnig personal, 
arbetsmiljö, kommunikation inom organisationen, rutiner och avvikelserapportering.   
 
Carlton och Blegen (2006) påpekade att på grund av komplexiteten vid 
läkemedelshantering måste rapportering av felaktigheter uppmuntras och att det är 
viktigt att lägga fokus på att hitta systemfel istället för att ge skulden till en enskild 
personal. Tidigare var det mer fokus på personalens individuella fel när orsak till 
medicineringsfel skulle utredas och fastställas. Det personliga ansvaret kvarstår, men 
fokus har skiftat till att fokusera mer på systemfel för att finna orsaker. Vidare betonade 
Wanzer och Hicks (2006) att det krävs att alla professioner exempelvis läkare, 
sjuksköterskor och farmaceuter måste aktivt uppmärksamma brister i 
läkemedelshanteringen för att systemfel ska kunna identifieras och åtgärdas. 
 
Socialstyrelsen (2008a) menar att det är av stort intresse att forska kring säkra 
arbetsmetoder vid läkemedelshantering och ett sätt att främja patientsäkerhet är att göra 
riskanalyser. Socialstyrelsen (2009) tar även upp behovet av att göra riskanalyser som 
uppmärksammar och minskar riskerna runt läkemedelshantering. Detta arbete pågår 
redan hos flera vårdgivare men arbetet kan utvecklas och förbättras. 
 
Läkemedelshantering är en viktig och central del i hälso- och sjukvårdens arbete. Det är 
många olika professioner inblandade och det är många olika moment som ska utföras 
från det att ett läkemedel beställs till dess att det ger önskad effekt för patienten. Dessa 
olika moment utgör också en risk för att det blir fel någonstans på vägen i 
läkemedelshanteringen. En studie av Wanzer och Hicks (2006) visade att 
sjuksköterskor i största utsträckning bidrar till eller orsakar medicineringsfel. 
Sjuksköterskan har en central roll i läkemedelshanteringen genom att denne tyder 
ordinationerna, iordningställer och administrerar läkemedel och många av riskerna 
måste därför uppmärksammas av sjuksköterskan. Därför är det av vikt att identifiera 
och uppmärksamma händelser och/eller omständigheter som kan utgöra ett hot mot 
patientsäkerheten vid läkemedelshantering. 
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Syfte 
Syftet var att beskriva händelser och/eller omständigheter i omvårdnadsarbetet som kan 
riskera patientsäkerheten vid läkemedelshantering. 
 

Metod 
Enligt Friberg (2006) är litteraturstudie en bra metod för att skapa en överblick över ett 
valt område samt för att skapa ett bra underlag för fortsatt forskning. Utifrån detta 
valdes litteraturstudie som metod. Arbetet började med diskussion om patientsäkerhet i 
stort och de olika områden som skulle kunna ingå. Det som kom fram var att det finns 
många olika områden där patientsäkerhet har en central roll vid exempelvis 
läkemedelshantering, hygienrutiner, den fysiska miljön, journalhantering osv. Genom 
att avgränsa området till läkemedelshantering tydliggjordes problemområdet och syftet 
formulerades. 
 

Datainsamling 
Till en början gjordes en fältsökning i Cinahl, PubMed och i bibliotekets katalog 
HULDA för att få en uppfattning om vilken kunskap som fanns beskriven inom 
området.  Träffarna studerades för att identifiera lämpliga söktermer. De ursprungliga 
svenska sökorden översattes till engelska med hjälp av lexikon och/eller Svenska MeSH 
Utifrån dessa termer framkom Headings-termer för Cinahl och MeSH-termer för 
PubMed. I de fall där det inte fanns MeSH-termer eller Headings-termer söktes dessa 
termer som fritext. Sökorden redovisas i tabell 1. Dessa kombinerades på olika sätt i de 
olika databaserna, vilket detta redovisas i tabell 2, bilaga I. Andra sökord och 
kombinationer användes också, men då det inte gav några användbara träffar eller 
antalet träffar var för stort valdes de att inte presenteras. Det förekom dubbletter av 
artiklar i sökningarna men detta redovisas inte.  
 
I PubMed var inklusionskriterierna att artiklarna skulle ha publicerats under de senaste 
fem åren och att abstrakt skulle vara tillgängligt. Inklusionskriterierna i Cinahl var 
research artiklar, att det skulle ha publicerats mellan 2005-01-01 och 2010-12-31.  
Exklusionskriterier i båda databaserna var att det inte fanns tillgängliga på engelska 
eller svenska, att de var review artiklar eller att innehållet inte kunde relateras till 
studiens syfte. Artiklar som handlade om specifikt patientsäkerhet inom neonatal 
intensivvård exkluderades. De artiklar som ansågs vara intressanta men som inte gick 
att få tag på i fulltext via databaserna eller som inte gick att beställa, söktes via Google 
för att få tag i artiklarna i fulltext.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt  
Sökord PubMed MeSH-term, 

fritext 
Cinahl Subject heading 
list, fritext 

Medicineringsfel/Risk 
faktorer 

 Medication errors/Risk 
factors 

Medicineringsfel/Etiologi   Medication errors/Etiology 
Medicineringsfel Medication errors Medication errors 
Läkemedelstillförsel Drug administration Drug administration 
Risk faktorer Risk factors Risk factors 
Sjukskötersk* Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 
Miljö* Environm* (fritext) Environm* (fritext) 
Sjuksköterska Nurses  
Vårdarbete Nursing  
Faktor* Factor* (fritext) Factor* (fritext) 

 

Databearbetning 
Utifrån titlarna på artiklarna gjordes en gemensam bedömning av om det skulle vara av 
intresse att läsa igenom abstrakt, vilket resulterade i 114 st genomlästa abstrakt. Av 
dessa gick 27 st artiklar vidare till urval 1 då artiklarna i helhet genomlästes av båda för 
att bedöma om innehållet kunde relateras till studiens syfte. De artiklar som ansåg 
relevanta och gick att förstå språkligt gick vidare till urval 2 och genomlästes igen av 
båda. Därefter gjordes en gemensam bedömning utifrån en modifierad Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod. Modifieringen av 
bedömningsmallarna innebar att punkten med lungcancerdiagnos togs bort. 
Bedömningarna resulterade i åtta grad I, fem grad II och två grad III samt två artiklar 
som både var kvalitativa och kvantitativa och dessa utgjorde underlaget för resultatet. 
Graderingen ger en uppfattning om hur den vetenskapliga kvalitén är. Av alla 17 artiklar 
var 14 kvantitativa, två både kvantitativa och kvalitativa samt en som var kvalitativ.  
Bearbetning av data tillhörande resultatet gjordes genom att materialet lästes igenom av 
båda och bröts ner i mindre enheter. Innehållet kodades och sorterades, i olika 
temaområden vilka gavs tillfälliga rubriker. Koder som innehöll information i 
förhållande till syftet sorterades i 22 områden. Därefter började arbetet med att jämföra 
och sätta samman innehållet till kategorier. Denna sammanställning resulterade till slut i 
de kategorier och rubriker vars innehåll redovisas under rubriken resultat. 
 

Resultat 
Enligt Jones och Treiber (2010); Hall, Pedersen och Fairley (2010) var det flera 
händelser, omständigheter och professioner som samverkade till att ett medicineringsfel 
uppstår. Liknande resultat fann Tang, Sheu, Yu, Wei och Chen (2007) genom att 
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närmare 63 % av deltagarna i studien ansåg att tre eller fyra olika händelser och/eller 
omständigheter samverkade när ett medicineringsfel inträffade. Dessutom menade 37 % 
av sjuksköterskorna i studien att det var antingen två eller fler än fyra 
händelser/omständigheter som samverkade när ett medicineringsfel uppstod.  
 

Organisation och arbetsbelastning  
Enligt Jones och Treiber (2010) bidrog ekonomiska nedskärningar, minskad 
personalstyrka till ökad arbetsbelastning. Wilkins och Shields (2008) upptäckte att hög 
arbetsbelastning, otillräcklig bemanning och brist på resurser kunde bidra till 
medicineringsfel. Även Deans (2005); Petrova, Baldacchino och Camilleri (2010) 
beskrev att bemanningsbrist på arbetsplatsen var en omständighet som bidrog till 
medicineringsfel. Detta var särskilt tydligt om sjuksköterskan arbetade under stressiga 
förhållanden under en längre tid. Enligt Jones och Treiber (2010) kunde 
läkemedelshantering i sig skapa en känsla av stress. Stressen skapades genom att 
sjuksköterskan kände tidspress över att utföra arbetsuppgiften inom avsatt tid. Mark och 
Belyea (2009) fann dock att bemanning av sjuksköterskor inte påverkade förekomsten 
av medicineringsfel. Dessutom påtalade Tang, et al. (2007) att anställning av ny 
personal inklusive sjuksköterskor och läkare kunde vara en bidragande omständighet till 
medicineringsfel genom att personal var tvungen att handleda den nya personalen och 
på det sättet kunde arbetsbelastningen öka. Hög arbetsbelastning, bristfällig bemanning 
och bristen på erfaren personal påverkade också möjligheten att följa riktlinjer och 
policys enligt Davis, Keogh, Watson och McCann (2005).  
 
Storleken på vårdenheter påverkade förekomsten av medicineringsfel. Vid större 
vårdenheter där ett stort antal personal är involverad i vården av en patient till exempel 
flera läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter inträffade medicineringsfel 
i större utsträckning än när det var färre antal personal (Mark & Belyea, 2009). 
 
Patanwala, Warholak, Sanders och Erstad (2010) noterade att risken för 
medicineringsfel ökade om sjuksköterskan var deltidsanställd jämfört med 
heltidsanställd. Graden av anställningstrygghet påverkade risken uttrycker Wilkins & 
Shields (2008) som visade att sjuksköterskor med upplevd låg anställningstrygghet 
angav att de gjorde fler fel än de med högre anställningstrygghet.  
 
Jones och Treiber (2010) konstaterade att arbeta långa pass tillexempel pass som varade 
mellan klockan 15-23, arbeta flera pass under kort tid och att de inte fanns möjlighet att 
ta rast kunde leda till fysisk utmattning hos personalen och i sin tur vara en 
omständighet till att medicineringsfel inträffade. Detta var särskilt tydligt i samband 
med nattarbete. Petrova, et. al. (2010) fann att trötthet/utmattning hos personalen var en 
av de vanligaste orsakerna till att medicineringsfel uppkom. Även Deans (2005) visade 
att utmattning var en starkt bidragande omständighet till att medicineringsfel inträffade.  
Däremot fann Seki och Yamazaki (2006) att sjuksköterskor som sov och var utvilade 
innan arbetet rapporterade en högre frekvens av medicineringsfel. Olds och Clarke 
(2010) upptäckte att om sjuksköterskan arbetade mer än 40 timmar per vecka ökade 
bland annat risken för att patienten skulle få fel läkemedel eller fel dos av läkemedel 
med 28 %. För varje timme som sjuksköterskan arbetade övertid ökade risken för fel 
med 2 %. Det fanns ingen tydlig gräns när medicineringsfelen ökade i antal i 
förhållande till antal arbetade timmar. Även Wilkins och Shields (2008) fann att övertid 
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hade ett samband med felmedicinering. Dock fanns det ett samband mellan att arbeta 
korta arbetspass och medicineringsfel. Men inget samband sågs mellan 
medicineringsfel och att arbeta mer än 40 timmar per vecka eller att arbeta kvällar och 
nätter. Likaså uppvisade Seki och Yamazaki (2006) att nattarbete inte var en 
omständighet som kunde sammankopplas med medicineringsfel.  
 

Sjuksköterskans kunskap, erfarenhet och personliga hälsa  
Fry och Dacey (2007) fann, för att kunna utöva en patientsäker vård i samband med 
läkemedelshantering krävdes det att sjuksköterskan hade tillräckliga kunskaper och 
färdigheter inom läkemedelshantering. Sjuksköterskorna som ingick i studien tyckte 
även att det var av stor vikt att ha goda kunskaper inom läkemedelsberäkning och att det 
var viktigt att underhålla denna kunskap eftersom läkemedelsberäkning var en 
betydelsefull arbetsuppgift för sjuksköterskan. Deans (2005); Petrova, et al. (2010) var 
eniga om att kunskapsbrist, exempelvis inom läkemedelsberäkning kunde utgöra en risk 
för medicineringsfel. Tang, et al. (2007) fann att bristande kunskap rörande läkemedel, 
exempelvis verkningsmekanism och biverkningar var en bidragande omständighet till 
att medicineringsfel uppstod. Även otillräcklig kunskap om de patienter som 
sjuksköterskan ansvarar för samt bristfällig utbildning/övning kunde utgöra en risk. 
Vidare upptäckte Jones och Treiber (2010) att oavsett vilka händelser/omständigheter 
som påverkar att ett medicineringsfel inträffar visade att bristande kunskap hade en 
avgörande roll när medicineringsfel sker. Davis, et al.(2005) visade att kunskapen om 
riktlinjer och policys hade betydelse för i vilken utsträckning sjuksköterskan kunde följa 
riktlinjer och policys.  
  
Drygt 32 % av sjuksköterskorna som deltog i en studie av Tang et. al. (2007) ansåg att 
vara nyutexaminerad sjuksköterska kunde vara en omständighet som kunde resultera i 
medicineringsfel. Detta stämmer överens med Jones och Treiber (2010) som fann att 
nyutexaminerade sjuksköterskor ofta var en källa till att fel uppstod. Misstag som 
gjordes av sjuksköterskor inneträffar i stor utsträckning tidigt i karriären efter det att 
utbildningen var avklarad. Vidare fann Seki och Yamazaki (2006) att en längre 
yrkeserfarenhet som sjuksköterska men kort erfarenhet på arbetsplatsen också kunde 
leda till en ökad risk för fel. Fry och Dacey (2007); Wilkins och Shields (2008) kunde 
inte hitta något samband mellan antalet år som yrkesverksam sjuksköterska, och 
dokumenterade medicineringsfel i resultaten av sina studier.  
 
Wilkins och Shields (2008) såg inget samband mellan hur sjuksköterskans uppfattade 
sitt fysiska hälsotillstånd och begångna medicineringsfel. Däremot fann författarna ett 
svagt samband mellan sjuksköterskans psykiska hälsotillstånd och medicineringsfel. De 
deltagare som uppgav en sämre psykisk hälsa rapporterade fler medicineringsfel i 
jämförelse med dem som uppgav en bättre psykisk hälsa. Vidare nämnde Tang, et al. 
(2007) att om sjuksköterskan var på dåligt humör kunde det öka risken för 
medicineringsfel. Detta var dock en av de minst förekommande orsakerna. 
 

Brister i ordination, förväxling och bristande kontroll 
Deans (2005); Petrova, et al. (2010) påtalade att bristfällig kommunikation mellan 
läkare och sjuksköterska var en bidragande omständighet till medicineringsfel. Vidare 
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fann Davis, et al. (2005) att muntlig kommunikation kunde leda till att felaktig 
information förmedlades och därmed påverkades sjuksköterskornas förmåga att följa 
riktlinjer och policys. Även läkarens förmåga att ge tydliga ordinationer påverkade 
följsamheten av riktlinjer och policys bland sjuksköterskorna. Fry och Dacey (2007) 
beskrev att otydliga, ej kompletta och icke uppdaterade ordinationer var en starkt 
bidragande omständighet som försvårade läkemedelshanteringen och ökade risken för 
medicineringsfel. Jones och Treiber (2010); Petrova, et al. (2010) noterade att oläslig 
eller otydlig handstil, muntliga ordinationer samt användning av förkortningar var 
vanligt återkommande omständighet till varför medicineringsfel uppstår. Även Deans 
(2005) fann liknande resultat men fann också fel identitetsuppgifter på 
ordinationshandlingarna kunde vara en orsak till medicineringsfel.  
 
Jones och Treiber (2010); Patanwala, et al. (2010) visade att ju fler läkemedel som 
ordinerades och/eller skulle administreras, desto mer ökade risken för medicineringsfel. 
Deans (2005); Fry och Dacey (2007) noterade att när läkemedel hade liknade 
förpackningar, kunde det uppstå förväxlingar mellan olika preparat. Vidare beskrev Fry 
och Dacey; (2007); Jones och Treiber (2010); Tang, et al. (2007) att om 
läkemedelsnamn påminde om varandra kunde det också leda till förväxling av olika 
läkemedel. Vidare fann Jones och Treiber (2010); Tang, et al. (2007) att fel i fem rätten 
som innebär att det inte kontrolleras att de är rätt patient, rätt läkemedel, rätt dos, rätt 
tidpunkt och rätt administreringssätt kunde innebära en risk för medicineringsfel. 
Petrova, et al. (2010) fann att om sjuksköterskan inte kontrollerade att patientens 
identitet var överensstämmande mellan patients identitetsarmband och 
ordinationshandlingen kunde detta utgöra en risk. Däremot fanns inget samband mellan 
dålig kvalitet på läkemedelsförpackning eller skadade läkemedelsförpackningar och 
medicineringsfel.  
 

Avbrott och distraktion i samband med läkemedelshantering  
Hall, et al. (2010) noterade att avbrott som sjuksköterskan råkade ut för under 
läkemedelshantering kunde vara ett potentiellt hot mot patientsäkerheten. Deans 
(2005); Jones och Treiber (2010); Petrova, et al. (2010) fann att avbrott/distraktion var 
en av det vanligaste bidragande händelse till medicineringsfel.  Vidare fann Elganzouri, 
Standish och Androwich (2009); Trbovich, Prakash, Stewart, Trip och Savage, (2010) 
att avbrott eller distraktion var vanligt förekommande händelse vid 
läkemedelshantering. Att avbrott är vanligt förekommande under läkemedelshantering 
tydliggjordes av Biron, Lavoie-Tremblay och Loiselle (2009) som fann att i mer än 
hälften av de fall där sjuksköterskan iordningsställde läkemedel blev denne avbruten en 
eller flera gånger. Kreckler, Catchpole, Bottomley, Handa och McCulloch (2008) 
observerade ett antal tillfällen där sjuksköterskor delade ut läkemedel till patienterna. 
Av alla dessa tillfällen, blev sjuksköterskorna avbrutna vid 63 % av tillfällena.  
 
Jones och Treiber (2010); Petrova, et al. (2010) beskrev olika orsaker till distraktion 
som kunde innebära avbrott i samband med läkemedelshantering. Exempelvis kunde 
övrig personal eller patienter vara en källa till avbrott/distraktion genom att de ville 
prata med sjuksköterskan under läkemedelshanteringen. Akutfall och telefonsamtal var 
två andra händelser som kunde avbryta eller distrahera sjuksköterskan. Biron, et al. 
(2009); Hall, et al. (2010); Trbovich, et al. (2010) nämnde också patient och övrig 
personal som en orsak till avbrott/distraktion, men även att anhöriga kunde förorsaka 
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avbrott/distraktion. Det vanligaste skälet till att personerna distraherade sjuksköterskan 
var för att de ville prata med sjuksköterskan angående en patients tillstånd och vård. 
Kreckler, et al. (2008); Elganzouri, et al. (2009) fann det vanligt att sjuksköterskan var 
tvungen att få tillgång till utrustning, material eller läkemedel samt att en patient som 
var i behov av hjälp eller vård var vanliga anledningar till avbrott/distraktion som 
berodde på att sjuksköterskan var tvungen att få tillgång till utrustning, material eller 
läkemedel var vanligt förekommande samt att om en patient var i behov av någon form 
av hjälp eller vård. Biron, et al. (2009) fann att när sjuksköterskan var tvungen att skaffa 
fram material som saknades, men även när sjuksköterskan behövde samordna vården 
mellan olika professioner kunde det vara en orsak till avbrott. Att sjuksköterskan var 
tvungen att leta efter utrustning eller material visade också Palese, Sartor, Costaperaria 
och Bresadola (2009) vara en orsak till avbrott/distraktion. Dessutom nämns att övrig 
personal som var i behov av hjälp kunde distrahera. Det konstaterades att risken för 
avbrott i läkemedelshantering ökade om antalet läkemedel som skulle ges vid varje 
tillfälle var många. Telefonsamtal och patienter som kallade på uppmärksamhet samt 
akutfall upplevdes av sjuksköterskor i studien som de tre avbrott som i störst 
utsträckning kunde utgöra en risk för medicineringsfel (ibid.). 
 

Samspel och ansvarsfördelning mellan personal  
Hur den professionella relationen mellan läkare och sjuksköterska var kunde påverka 
förekomsten av medicineringsfel. De sjuksköterskor som upplevde en god relation med 
läkarna visade färre antal medicineringsfel jämfört med de som upplevde en mindre 
god relation. Sjuksköterskor som fick otillräckligt stöd och hjälp från annan personal 
uppgav en högre tendens att göra medicineringsfel (Wilkins & Shields, 2008). Davis, et 
al. (2005) visade att sjuksköterskans kännedom om läkarens arbetsmetoder påverkade 
följsamheten av riktlinjer och policys positivt. Det motsatta förhållandet kunde uppstå 
om sjuksköterskan inte kände till läkarens arbetsmetoder. Även ansvarsfördelningen 
mellan läkare och sjuksköterskor påverkade följsamheten. Exempelvis kunde 
sjuksköterskan otillåtet fylla i uppgifter i ordinationshandlingen som normalt endast 
läkaren skulle fylla i. Anledningen kunde vara att patienten överhuvudtaget skulle 
kunna få läkemedlet (ibid.). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Friberg (2006) kan en litteraturstudie ha svagheter på grund av att de material 
som används i dessa typer av studier redan är analyserat en gång och ska tolkas igen. 
Men även att författarna till en litteraturstudie kan välja att ta med material som 
stämmer överrens med åsikter som författarna har. Båda dessa faktorer kan snedvrida 
resultatet. 
 
Underlaget till resultatet som redovisas är grundat i resultatet av sökningarna som är 
gjorda i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas som är mer inriktad mot 
omvårdnad medan PubMed är mer inriktad mot medicin. Dessa databaser valdes för att 
de ansågs passande för valt problemområde och för studiens syfte. Utifrån de sökningar 
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som gjordes i databaserna framkom en omfattande mängd relevanta artiklar i relation till 
syftet. Det kan ses som en svaghet att bara två databaser har använts som källa för 
artiklar till resultatet, databaser med relevant innehåll kan därigenom ha förbigåtts, och 
artiklar som kan ha varit relevanta till syftet utelämnats. 
  
Det faktum att vi behärskar engelska och svenska språket kan ha påverkat resultatet 
genom att artiklar som är skrivna på andra språk kan ha uteslutits och därmed kan 
viktigt material fallit bort. En annan orsak till att viktigt material kan ha uteslutits och 
som har med språket att göra kan vara att vissa artiklar var svåra att förstå och därmed 
har de valts att inte tas med. På detta sätt kan resultatet ha påverkats.       
 
Sökorden diskuterades fram med hjälp av bibliotekspersonal och genom flera inledande 
pilotsökningar. Sökorden som redovisas i tabell 1, användes inledningsvis i 
kombination med varandra på olika sätt vid sökningarna. Sökorden kan anses vara 
relevanta då de ringar in artiklar som passar ihop med syftet Dessutom visar 
förekomsten av dubbletter i träffarna av sökningarna, att relevanta och korrekta sökord 
användes. De sökord som inte gav träffar och som kändes irrelevanta i förhållande till 
syftet valdes bort. Dock kan det finnas sökord som inte har identifierats som är 
relevanta till syftet. På grund av detta kan artiklar som är relevanta ha missats och inte 
kommit med i studien och viktigt resultat kan ha gått förlorat.  Tidsbegränsningen för 
när artiklarna skulle vara publicerade bestämdes till max fem år bakåt i tiden. Detta är 
en styrka för artiklarnas aktualitet och relevans inom ämnet vilket styrks genom att 12 
av artiklarna var publicerade mellan 2008 och 2010. Det kan även innebära att ämnet är 
relativt outforskat och att det är de senaste åren som det har börjat bli mer 
uppmärksammat.  
 
Totalt valdes 17 artiklar att användas för resultatet. Av dem hade 14 kvantitativ ansats, 
en hade kvalitativ ansats och två artiklar både kvantitativ och kvalitativ. För att kunna 
undersöka förekomsten av händelser/omständigheter kan en kvantitativ metod vara 
lämplig. Det ger en klar och tydlig bild kring händelser/omständigheter som kan bidra 
till medicineringsfel. Genom att inte använda en kvalitativ metod kan emellertid 
personalens erfarenheter av och åsikter om medicineringsfel samt förebyggande 
åtgärder gå förlorade. Således kan detta då anses som en svaghet att inte fler kvalitativa 
artiklar finns med i resultatet.  
 
Den geografiska spridningen av de 17 artiklarna var, fem från USA, fyra från Kanada, 
två från England, två från Australien, en från Italien, en från Malta, en från Japan och en 
från Taiwan. Det kan ses som en styrka att spridningen är stor, på så vis fångas många 
olika aspekter kring läkemedelshantering och patientsäkerhet. Spridningen visar att 
läkemedelshantering och patientsäkerhet är begrepp som har betydelse för 
sjuksköterskan i ett globalt perspektiv och som det forskars om i många länder runt om i 
världen. Inga artiklar från Sverige bidrar till resultatet vilket kan göra det svårare att 
relatera till svenska förhållanden. Det finns emellertid stora likheter mellan 
litteraturstudiens resultat och de omständigheter som råder i hälso- och sjukvården i 
Sverige. 
 
Ur ett genusperspektiv är det svårt att dra några slutsatser. I en artikel utgör den manliga 
delen av deltagarna 6 % och i en annan artikel är det 11 % av deltagarna män. Detta får 
ses som en svaghet att de inte går att utläsa ur resultaten om det kan finnas variationer i 
hur män och kvinnor upplever och hanterar händelser och omständigheter vid 
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medicineringsfel. Men faktum är att oavsett om det är en man eller kvinna som anger 
händelser/omständigheter som bidrar till medicineringsfel är det viktigt att 
uppmärksamma och åtgärda dessa problem och brister.  
 
Databearbetningen anses vara relevant i förhållande till materialet. Kodningen kunde ha 
gjorts annorlunda genom att till exempel färger eller siffror använts istället för rubriker. 
Detta är bara en praktisk fråga och metoden att använda kodning var ett bra sätt att finna 
det viktigaste innehållet i artiklarna. Det var ganska svårt att finna lämpliga rubriker till 
kategorierna i den slutliga databearbetningen eftersom dessa ska beskriva innehållet på 
ett korrekt sätt. Det finns olika händelser/omständigheter som kan påverka varandra och 
förekomma i olika sammanhang. Det kan finnas andra metoder för databearbetning som 
är mer ändamålsenlig. Men trots en viss oerfarenhet i databearbetning ansågs vald 
metod användbar. 
 

Resultatdiskussion  
Samtliga artiklar som inkluderas i litteraturstudien bedömdes utifrån Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier. 
Bedömningarna resulterade i åtta artiklar med grad I, fem artiklar med grad II och två 
med grad III. Dessutom var två artiklar både kvantitativa och kvalitativa och dessa 
bedömdes utifrån båda mallarna. Det resulterade i att en av artiklarna fick grad II i den 
kvantitativa bedömningen och grad III i den kvalitativa bedömningen. Den andra 
artikeln graderades till II i båda mallarna. Det kan ses som en svaghet att inte fler 
artiklar uppnådde grad I och att artiklar med grad III togs med i litteraturstudiens 
resultat. Det bör betänkas att Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar uppfattas i 
hög grad som en subjektiv poängsättning där det finns möjligheter eller risker att 
antigen ge en artikel för hög gradering eller för låg. Det faktum att det fanns 
bedömningskriterier som inte var relevanta i förhållande till det valda ämnet samt att det 
förekom bristfällig kunskap kring vad vissa kriterier exakt innebär och att det gjordes en 
subjektiv bedömning av dessa kriterier kan ha påverkat graderingen. Dessutom anses 
bedömningsmallarna bristfälliga när det gäller skalan på poängsättningen (som mest 
noll till tre poäng). För att få en mer rättvis bedömning borde det vara ett större 
mellanrum mellan högsta och lägsta siffran på poängskalan. Förslagsvis noll till fem 
eller noll till tio på poängskalan.    
 
Hur de olika forskarna i de kvantitativa studierna valde ut deltagare och hur stort 
bortfallet i de olika studierna var varierade. Urvalet kunde variera mellan ett fåtal till 
flera tusen. Det är svårt att dra en slutsats om hur storleken på urvalet påverkar 
resultatet. Dock menar Petrova, et al. (2010) att deras knapphändiga urval på 43 
sjuksköterskor kan ha påverkat deras resultat. Detta kan tyda på att ett större urval är 
generellt bättre än ett litet för att få fram ett starkt resultat i kvantitativa studier. Även 
de två studier med störst urval visar olika tendenser i bortfallet, en visar ett bortfall på 
91,8% och den andra ett bortfall på 21 %. Det var 11 av 17 studier som rapporterade 
hur stort bortfallet var. Bortfallet var minst i Elganzouri, et al. (2009); Seki och 
Yamazaki (2006) med 1,9 % respektive 2,2 % och som mest i Jones och Treiber (2010) 
samt Olds och Clarke (2010) med 91,8 % respektive 48 %. Olds och Clarke (2010) togs 
med trots bortfallet på grund av att studien ansågs vara relevant i förhållande till syftet. 
I de kvalitativa studierna ansågs urvalet vara representativt. Dock är Jones och 
Treiber’s (2010) studie både kvantitativ och kvalitativ. Den kvalitativa delen av studien 
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utgjordes av att de sjuksköterskor som hade rapporterat fel någon gång fick besvara 
öppna frågor om hur detta upplevdes. Eftersom de hade ett stort bortfall i den 
kvantitativa delen kan detta säkert ha påverkat den kvalitativa delen av studien. Men 
den valdes att tas med för att litteraturstudien innehåller få kvalitativa studier. Det kan 
vara av vikt att ta med kvalitativa studier för att få en helhetsbild av ämnet med tanke 
på att alla olika typer av datainsamlingsmetoder kan ha sina brister.   
 
Frågeformulär och observationer är de två typer av datainsamlingsmetoder som i störst 
utsträckning har använts i artiklarna. Det har även förkommit intervjuer, diskussioner i 
fokusgrupper och granskning av dokument. Det finns dock vissa brister med att 
använda frågeformulär, intervjuer eller granskning av dokument. När det gäller 
frågeformulär kan det brista i att frågeformuläret inte belyser alla delar av de områden 
som ska undersökas och därmed kan resultatet påverkas. En rädsla hos deltagarna för 
vad informationen ska användas till kan också påverka resultatet (Jones & Treiber, 
2010). Att själv-rapporterande frågeformulär kan påverka resultatet stärks av Walker 
och Lowe (1998). Även användning av ordinal skala med fyra punkter kan påverka 
enligt Petrova, et al. (2010) resultatet på grund av att det finns tendens att personer 
gärna sätter svaren i det två mittersta kolumnerna. Att använda sig av intervjuer har sina 
brister i form av att det är informanten själv som avgör vad denne ska svara, det är detta 
som är innehållet i resultatet (Wilkins & Shields 2008). Granskning av dokument har 
sina brister genom att allt inte alltid finns beskrivet i materialet. Detta menar även Mark 
och Belyea (2009) som samlade in data genom att granska tillbudsrapporter. Detta kan 
ha gjort att resultatet blev missvisande eftersom det finns risk för att tillbuden är 
underrapporterade och på det sättet inte ger en rättvis och faktisk bild av området 
(ibid.). Observationsstudier har också vissa brister på grund av att de personer som blir 
observerade kan påverkas i så stor utsträckning att resultatet påverkas menar Kreckler, 
et al. (2008). Två av de kvalitativa studierna använde fokusgrupper för att skapa 
diskussion där en observatör var närvarande och senare transkriberade dialogen. Detta 
ses som en styrka för studierna för att observatören kunde observera bland annat 
kroppsspråk och tonläge vilket ger ett tydligare och mer nyanserat resultat. En av 
studierna använde sig av ett frågeformulär med öppna frågor. Men eftersom författarna 
inte var närvarande hos deltagarna när de skulle besvara de öppna frågorna kan det ha 
varit svårt att uppfatta upplevelser och för att de inte kunde se det outtalade i texten. 
Detta kan ses som en svaghet i deras resultat. Det finns svagheter med alla olika 
datainsamlingsmetoder och det är svårt att säga att någon är bättre än den andra. Det är 
emellertid alltid syftet som avgör valet av datainsamlingsmetod. En styrka i 
föreliggande litteraturstudie är att underlag som ligger till grund för resultatet är 
inhämtat via flera olika datainsamlingsmetoder. I enighet med Seki och Yamazaki 
(2006) anses detta bidragit till en bättre helhetsbild av området.   
 
Nio artiklar har tagit hänsyn till och beskrivit etiska aspekter. Alla utom en av artiklarna 
blev godkända, antingen av en etisk kommitté eller från den som ansvarade för 
verksamheten. Dessutom uppgavs i alla utom en artikel att informanterna informerades 
om studiens syfte, tillvägagångssätt, att deltagandet var frivilligt och att de fick vara 
anonyma samt att datamaterialet skulle hanteras konfidentiellt. Att inte fler artiklar 
hade med etiska aspekter kan uppfattas som en svaghet då det anses som en viktig del i 
genomförandet av en studie. Artiklarna som utgör underlaget till resultatet poängsattes 
utifrån om de hade etiska aspekter beskrivna. Detta påverkade således artikelns 
möjlighet att blir graderad högt.    
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Det är viktigt att poängtera att ett medicineringsfel som inträffar inte uppstår på grund 
av en händelse, omständighet eller profession utan det är oftast flera faktorer som 
samverkar i dessa fall. Detta styrks av O'Shea (1999) som menade att medicineringsfel 
oftast inte beror på endast en orsak utan flera som tillsammans bidrar till att 
medicineringsfel inträffar. Liknade ståndpunkt har Patientsäkerhetsutredningen (2008) 
som menar att de är oftast fler faktorer som bidrar till medicineringsfel och vissa av 
faktorerna kan personalen inte själva påverka. Utifrån detta stärks Socialstyrelsen 
(2009) klargörande om att läkemedelshantering är en komplex verksamhet. Därför 
krävs det att flera discipliner engagerar sig inom detta område och forskar kring till 
exempel omvårdnad, medicin och beteendevetenskap. Wanzer och Hicks (2006) menar 
att all personal som är iblandad i läkemedelshantering bör bidra med att utveckla 
säkerheten kring läkemedelshanteringen. Det kan anses som en skyldighet för all hälso- 
och sjukvårdspersonal att bidra till att patientsäkerheten stärks, vilket även uttrycks i 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) i form av att hälso- och sjukvårdspersonal ska verka 
för att god patientsäkerhet upprätthålls. Dessutom är personalen skyldig att anmäla till 
vårdgivaren när det finns risker för patientsäkerheten i verksamheten eller om en 
patient har blivit utsatt för risk till eller drabbats av vårdskada. 
 
Tang, et al. (2007); Wilkins och Shields (2008) visade att hög arbetsbelastning kunde 
bidra till att medicineringsfel inträffade. Enligt Jones och Treiber (2010) kunde en 
orsak till den höga arbetsbelastningen vara bristfällig bemanning. Att bemanningsbrist 
kunde bidra till medicineringsfel fann även Deans, (2005); Petrova et al., (2010). Detta 
resultat är likartat med vad Kuitunen, Kuisma och Hoppu (2007) fann. I motsats till 
detta fann Mark och Belyea (2009) att bemanning av sjuksköterskor inte påverkade 
förekomsten av medicineringsfel. De menade det faktum att skillnaden när det gäller 
bemanning mellan de olika avdelningarna i studien var litet kan ha påverkat resultatet. 
Det är önskvärt med en större skillnad mellan undersökta avdelningar för att få ett mer 
tillförlitligt resultat. Granskningen av tillbudsrapporter som ett underlag kan också ha 
påverkat resultatet. McBride-Henry och Foureur (2006) hävdar att det finns ett 
mörkertal angående rapportering av fel tillbud vilket skulle kunna påverka resultat som 
utgår ifrån tillbudsrapporter. Detta kan tyda på att arbetsbelastning i allmänhet och 
bemanning i synnerhet påverkar förekomsten av medicineringsfel. Vårdgivaren bör 
vara försiktighet med att dra ner på personalresurserna i vården för att inte skapa 
onödiga risker för patient och personal. [HSL] (SFS 1982:763) trycker på att 
vårdgivaren har ett ansvar att se till att det finns den personal som krävs för att vården 
ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. I ett pressmeddelande från 2010-12-22 skriver 
Arbetsmiljöverket (2010) att de under hösten gjort kontroller på ett antal sjukhus i 
Sverige. De hävdar att risker som finns i arbetsmiljön inte är en prioriterad fråga bland 
vårdgivarna. Detta är allvarligt med tanke på att arbetsmiljö och patientsäkerhet har ett 
starkt samband med varandra.  
 
Jones och Treiber (2010) fann att långa arbetspass exempelvis 8 timmars pass, många 
arbetspass under kort tid samt att de inte fanns möjlighet till rast kunde innebära att 
sjuksköterskan blev utmattad vilket kunde leda till medicineringsfel. Detta var särskilt 
tydligt i samband med nattarbete.  Detta är i likhet med Rogers, Hwang, Scott, Aiken 
och Dinges (2004) som fann att sjuksköterskor som arbetar långa arbetspass i större 
utsträckning hade en negativ påverkan på patientsäkerheten. Seki och Yamazaki (2006) 
konstaterade att nattarbete och medicineringsfel inte hade något samband med 
varandra. Dessutom rapporterade sjuksköterskor som var utvilade innan arbetspasset en 
större andel medicineringsfel. Jones och Treiber (2010) menade att det stora bortfallet 
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på 91,8 % kan påverka resultatet. Därför bör det funderas över vilka slutsatser som kan 
dras ifrån denna studie. Seki och Yamazaki (2006) menade att orsaken till att de inte 
hittade ett samband mellan nattarbete och medicineringsfel kunde vara att det är lägre 
arbetsbörda på natten genom att det var lägre aktivitet på nätterna än på dagarna. 
Anledningen till att utvilade sjuksköterskor rapporterade fler fel var att de upptäckte fel 
som inträffade och rapporterade dessa. Trots de motsägande uppgifterna kring 
nattarbetets betydelse för medicineringsfel bör nattarbete utföras med försiktigt. Detta 
menar även Seki och Yamazaki (2006). Vidare fann Wilkins & Shields (2008) att korta 
arbetspass är en omständighet som kunde bidra till medicineringsfel. Dock menade 
författarna att det var svårt att med säkerhet avgöra vilka variabler som kan påverka 
vilka, exempelvis förmågan att rapportera fel kan bero på eventuell arbetad övertid 
vilket inte undersöks i studien och på det sättet påverka resultatet. Wilkins och Shields 
(2008) hävdade att planerad arbetstid ger mindre medicineringsfel även om passen är 
långa jämför med om passen är korta och oplanerade. Det står i Psykiska och sociala 
aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) att skiftarbete skapar problem för personalen 
på grund av störningar i den biologiska och sociala processen och även sömnproblem. 
Därför bör arbetspassen inte vara för långa vid skiftarbete. En intressant fråga som det 
går att ställa sig då är hur långa arbetspassen ska vara för att vara optimala?   
 
Deans (2005); Petrova, et al. (2010); Tang, et al. (2007) är eniga om att kunskapsbrist 
är en omständighet som hade betydelse för uppkomsten av medicineringsfel. De kunde 
röra sig om olika typer av bristande kunskap exempelvis brist i kunskapen om 
verkningsmekanismen hos ett läkemedel eller i läkemedelsberäkning. 
Patientsäkerhetsutredningen (2008) menade att det krävs bland annat mer utbildning 
och forskning för att utveckla och förbättra patientsäkerheten. O'Shea (1999) fann att 
mer utbildning och kunskap minskar medicineringsfelen. Det kan tänkas att 
medicineringsfel minskas genom att sjuksköterskan får ökad kunskap om 
läkemedelshantering och vilka risker detta kan medföra. På detta sätt uppmärksammas 
sjuksköterskan på vilka omständigheter/händelser som kan bidra till medicineringsfel 
och gör det möjligt att kunna finna verktyg för att förebygga att faktorerna påverkar 
läkemedelshanteringen. 
 
Jones och Treiber (2010); Tang, et al. (2007) fann båda att vara nyutexaminerad 
sjuksköterska kunde vara en omständighet till att medicineringsfel inträffade. Seki och 
Yamazaki (2006) menade att en sjuksköterska med lång erfarenhet inom yrket men 
med kort erfarenhet på arbetsplatsen rapporterade fler fel. Däremot fann Fry och Dacey 
(2007); Wilkins och Shields (2008) inte något samband mellan antalet år som 
yrkesverksam sjuksköterska och medicineringsfel. Seki och Yamazaki (2006) påstod att 
en sjuksköterska med lång erfarenhet upptäcker i större utsträckning fel som inträffar 
och därmed är det möjligt för denne att rapportera det. Det faktum att sjuksköterskor 
med lång erfarenhet men med kort erfarenhet på arbetsplatsen rapporterar fler fel, kan 
stämma överens med Sjölenius (2004) som menar att det kan bli en viss slentrian i 
arbetet på grund av att läkemedelshantering är en vanligt förkommande arbetsuppgift. 
Ulanimo, O'Leary-Kelley & Connolly (2007) hävdade att göra avkall på de 
säkerhetsföreskrifter som finns vid läkemedelshanteringen utgör en av de vanligaste 
orsakerna till varför det uppstår fel. Detta tyder på att erfarenheten är en viktig del av 
yrkeskunskapen när det gäller medicineringsfel. Det kan också tänkas att lång 
erfarenhet kan innebära en risk för medicineringsfel på grund av att efter lång tid i yrket 
kan personalen börja strunta i viktiga moment i läkemedelshanteringen.  
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Fry och Dacey (2007) fann att otydliga ordinationer var en starkt bidragande 
omständighet till att medicineringsfel inträffade. Orsakerna till att ordinationen var 
otydlig beskrev Petrova, et. al. (2010) så som att ordinationen är muntlig, att den är 
slarvigt skriven och användning av förkortningar. Jones och Treiber (2010) visade på 
liknande resultat i form av otydlig handstil och muntliga ordinationer kunde vara en risk 
för medicineringsfel. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) § 7 nämner vilka delar 
som ska ingå i en ordination, läkemedelsnamn, beredningsform, administrationssätt, 
styrka, dos och tidpunkt. Emellertid nämner den inget om hur tydlig en ordination ska 
vara till exempel att den ska vara läsbar svensk text. Här har sjuksköterskan ett stort 
ansvar i form av uppmärksamma läkaren när en ordination är otydlig. Detta poängterar 
även Socialstyrelsen (2005) genom att fastslå att sjuksköterskan ska ifrågasätta otydliga 
och oklara ordinationer. 
 
Att förväxling av läkemedel på grund av att olika läkemedel har liknande utseende på 
förpackningen och liknande namn kunde utgöra en risk för medicineringsfel (Fry & 
Dacey, 2007). Även Jones och Treiber (2010) fann att förväxling kunde bero på att 
läkemedelsnamn och förpackningar som påminde om varandra och detta kunde utgöra 
en risk för medicineringsfel. WHO Collaborating Center (2007) har uppmärksammat 
problemet och har gett ut förslag på lämpliga lösningar för att förhindra förväxling. De 
ser gärna att en internationell överenskommelse kommer till stånd där det fastlås 
gemensamma namn för läkemedel.  
 
Bristande kontrollåtgärder av sjuksköterskan nämns också som en riskfaktor. Jones och 
Treiber (2010); Tang, et al. (2007) fann att sjuksköterskan inte kontrollerade de fem 
rätten var en starkt bidragande faktor. I dessa fem rätt ingår bland annat kontroll av 
patientens identitet. Petrova, et al. (2010) fann att bristfällig identitetskontroll av 
patienten är ett stort problem. WHO Collaborating Center (2007) har också belyst 
problemet och föreslår att ordinationerna måste bli tydligare, indikationen för att en 
patient ska få ett läkemedel ska vara tydlig för att förbättra identitetskontrollen. En bra 
minnesregel för att förhindra medicineringsfel är att kontrollera rätt patient, rätt 
läkemedel, rätt dos, rätt tidpunkt och rätt administreringssätt. Petrova, et al. (2010) fann 
att deltagarna ansåg att följa de fem rätten var ett av de bästa sätten att främja 
patientsäkerhet och motverka medicineringsfel. Förslagsvis bör rätt beredningsform 
också bör ingå i minnesregeln. 
 
Kreckler, et al. (2008) fann i sin observationsstudie angående avbrott under fördelning 
av läkemedel till patienter, att sjuksköterskan riskerade att bli avbruten i mer än hälften 
av tillfällena när de utförde denna uppgift. Även Biron et. al. (2009) visade på liknande 
resultat i sin observationsstudie. Flera författare inklusive Deans (2005) noterade att 
avbrott/distraktion kan utgöra en risk för att medicineringsfel inträffar.  Tillsammans 
gör detta att problemet med avbrott/distraktion bör tas på största allvar för att försöka 
förebygga medicineringsfel. Socialstyrelsen (2009) menar att vårdgivaren är tvungen 
att ta sitt ansvar för att stärka patientsäkerheten genom att skapa rutiner och system som 
främjar patientsäkerheten. Dessutom måste det bedrivas mer forskning kring vilka 
metoder som främjar patientsäkerheten. Utifrån detta hade det varit mycket intressant 
att fokusera fortsatt forskning om hur olika metoder och hjälpmedel kan bidra till ökad 
patientsäkerhet. Då i synnerhet metoder och hjälpmedel som kan förhindra 
avbrott/distraktion.  
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Wilkins och Shields (2008) tar upp att en god relation mellan personalen som en 
omständighet som främjar patientsäkerheten och minskar medicineringsfel. Dessutom 
är en tydlig ansvarsfördelning avgörande för att kunna följa riktlinjer och policys. Det 
kan anses att möjligheten att följa riktlinjer och policys påverkar förekomsten av 
medicineringsfel. Ett gott samspel mellan personalen visar på vad Socialstyrelsen 
(2009) menar med att det är svårt för en enskild personal att själv se till att en hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Det krävs flera personer för att förhindra medicineringsfel 
och stärka patientsäkerheten.    
 
Hendersons omvårdnadsteori kan kopplas till vårt resultat då händelser/omständigheter 
som belyses utgör en del av patientens omgivning i samband med läkemedelshantering 
och som patienten själv har svårt att skydda sig mot. I detta sammanhang menar 
Henderson (1997) att sjuksköterskan har en viktig uppgift i att skydda patienten genom 
att minska och undvika faror i omgivningen.  
 
 
Konklusion 
 
Nedskärningar inom hälso- och sjukvården och minskade resurser ledde till högre 
arbetsbelastning samt utmattning bland personalen. Kunskapsbrist och bristande 
erfarenhet var två andra omständigheter liksom otydlig ordination, förväxling av 
läkemedel och bristfälliga kontrollåtgärder av sjuksköterskan. Avbrott/distraktion var 
den starkast bidragande negativa omständigheten medan en god relation mellan 
personalen främjar patientsäkerhet. 
 
 
Implikation 
 
Att medicineringsfel inträffar är allvarligt både för patienten, personalen, 
organisationen och hela samhället. På grund av den komplexa processen kring 
läkemedelshantering och att det inte är en enskild händelse/omständighet som bidrar till 
att medicineringsfel inträffar är det viktigt för alla inblandade parter att uppmärksamma 
och utveckla metoder för att underlätta läkemedelshanteringen och göra den säkrare.  
 
Fortsatt forskning bör fokusera kring vilka faktorer som påverkar förekomsten av 
medicineringsfel och i vilken grad de påverkar. Forskningen ska dessutom fokusera på 
att finna lämpliga metoder för att främja patientsäkerheten exempelvis genom införande 
av datorer i vården. Men även att göra ordentliga utvärderingar om hur olika 
hjälpmedel och lösningar som redan används idag fungerar och upplevs av personal och 
patienter. Om det fokuseras mer på patientsäkerhet finns de stora möjligheter att i 
framtiden spara pengar, dessutom sparas mänskligt lidande hos både personalen, 
patienter och närstående. Därtill måste effekterna av den nya patientsäkerhetslagen 
utvärderas. 
 
På arbetsplatsen och i verksamheten bör dessa händelser/omständigheter 
uppmärksammas och tas på allvar. Vårdgivare och chefer måste ta med dessa 
omständigheter/händelser i underlaget när förändringar i verksamheten ska genomföras. 
Det krävs dessutom att personalen tar sitt ansvar och rapporterar tillbaka till ledningen 
om vilka risker som finns. Därtill måste arbetsgivaren ge möjlighet för personalen att 
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kontinuerligt förnya och repetera sina kunskaper. I utbildning och undervisning för 
blivande sjuksköterskor måste dessa händelser/omständigheter belysas för att öka 
kunskapen. 
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Kanada 
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Biron, A., 
Lavoie-
Tremblay, 
M., & 
Loiselle, C. 
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of work 
interruptions 
during 
medication 
administration. 

Syftet var att 
dokumentera källor, 
orsaker, händelser, 
varaktighet och strategier 
som sjuksköterskan 
använder för att hantera 
avbrott i arbetet under 
läkemedelsadministrering.  

Kvantitativ ansats. En 
beskrivande studie 
design användes. 
Strukturerade 
observationer gjordes 
och med hjälp av ett 
eget utvecklat 
dokument som innehöll 
olika kategorier. Data 
samlades in på en vård 
enhet. Sjuksköterskor 
med minst 6 månaders 
erfarenhet i yrket blev 
inbjudna att delta i 
studien. 21 st 
sjuksköterskor bjöds in 
att delta. Av dessa 
tackade tre nej och 18 
st återstod. 102 
administreringstillfällen 
observerades. Analysen 
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Avbrott vid 
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säkerhetsrisk. Oftast 
var det kolleger som 
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Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2005 
Australien 
Cinahl 

Davis, L., 
Keogh, S., 
Watson, K., & 
McCann, D. 

Dishing the 
drugs: a 
qualitative study 
to explore 
paediatric 
nurses' attitudes 
and practice 
related to 
medication 
administration. 

Syftet var att 
identifiera 
sjuksköterskors 
attityder när det gäller 
läkemedelshantering 
och vilka faktorer som 
gör det möjligt att följa 
de riktlinjer och 
policys som finns i den 
kliniska miljön på 
pediatriskt sjukhus 

Kvalitativ ansats. Data 
samlades in från 32 
sjuksköterskor som 
arbetade på ett 
pediatriskt sjukhus som 
tog emot 17000 
patienter varje år. 
Varje deltagare fick 
svara på frågor om 
deras möjlighet att 
följa riktlinjer och 
policys. Intervjuerna 
gjordes i sju 
fokusgrupper vilket 
ledde till diskussioner i 
gruppen  
Varje diskussion blev 
sedan utskriven och 
analyserad med hjälp 
av Burnard (1991). 
Resultatet 
presenterades i 
kategorier och 
underkategorier. 

Hantering av 
läkemedel är en 
komplex del i den 
pediatriska 
sjukvårdsmiljön. Det 
är många olika 
faktorer som 
påverkade. 
Tillgången på 
information, 
arbetsbelastning, 
patienters behov och 
tillstånd samt kultur 
på avdelningen 
påverkade i störts 
grad. 
Tillgängligheten av 
information, att 
blanda erfarna och 
oerfarna 
sjuksköterskor under 
arbetspass och att 
utbildning inom 
läkemedelshantering 
är viktigt.  
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2005 
Australien 
Cinahl 

Deans, C. Medication errors 
and professional 
practice of 
registered nurses. 

Syftet var att 
identifiera och 
beskriva orsaker, 
typer och 
omfattningar av fel i 
läkemedelshantering 
samt hur de påverkar 
yrkesrollen för 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ ansats. En 
anonymt själv-
rapporterande 
undersökning 
användes. Tre 
kirurgiska 
avdelningar, två 
medicinska 
avdelningar och en 
palliativ avdelning 
ingick i studien. 154 
sjuksköterskor blev 
tillfrågade om de ville 
delta. MEQ 
instrumentet användes 
vid data insamling. 
Detta skickades ut till 
alla deltagare via e-
post. Av alla 
utskickade MEQ 
formulär, ifylldes 51 
% eller 79 st.   
 
 

Administrering och 
hantering av 
läkemedel tillhör ett 
högrisk område i 
sjuksköterska yrke. 
Stress, trötthet och 
utmattning är tre 
faktorer som 
påverkar risken för 
att fel ska uppstå. 
Det är vidare viktigt 
att uppmärksamma 
att organisationen 
och den enskilde 
personalens delade 
ansvar när det gäller 
patientsäkerhet. 
Dessutom är det inte 
bara en person som 
är ansvarig för 
medicineringsfel. 
Utan alla som har 
med 
läkemedelshantering 
att göra har ett 
ansvar.   
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Publikationsår 
Land 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2009 
USA 
Cinahl 

Elganzouri, E., 
Standish, C., & 
Androwich, I. 

Medication 
Administration 
Time Study 
(MATS): nursing 
staff performance 
of medication 
administration. 
 

Syftet var att 
utveckla och testa 
metoder för att 
beskriva 
sjuksköterskans 
ansträngning och 
arbetsflödet i  
processen som rör 
läkemedelshantering 

Kvantitativ ansats. 
Observationsstudie 
användes. Data 
samlades in med ”ICE 
Tool”. Den 
genomfördes på tre 
olika medicinsk-
kirurgiska enheter på 
tre olika sjukhus för 
att få en så stor 
variation som möjligt. 
Data insamling 
genomfördes under 72 
timmar. 151 st 
sjuksköterskor fick 
möjligheten att delta. 
3 st vägrade. De 
sjuksköterskor som 
hade låg erfarenhet av 
enheten ingick. Varje 
deltagare fick också 
en stegräknare för att 
se hur många steg en 
sjuksköterska tog 
under ett arbetspass. 

Avbrott, 
distraktioner och 
ineffektiva 
arbetsflöden och 
åtgärda problem 
under 
läkemedelshantering 
kan göra att 
koncentrationen blir 
störd vilket kan hota 
patientsäkerheten. 
Detta är en viktig 
uppgift för 
organisationen att 
uppmärksamma och 
införa åtgärder som 
ökar 
patientsäkerheten 
genom att minska på 
avbrotten, öka 
effektiviteten vid 
läkemedelshantering.  
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Land 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2007 
England 
PubMed 

Fry, M., & 
Dacey, C. 

Factors 
contributing to 
incidents in 
medicine 
administration. 
Part 2. 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
åsikter om olika 
faktorer som bidrog 
till 
medicineringsfel 
och konsekvenser 
vid rapportering av 
sådana 
medicineringsfel.   

Kvantitativ ansats. 
Tvärsnittundersökning 
användes. Ett 
frågeformulär som 
deltagarna fyllde i 
själva på skickades till 
ut till 244 st 
sjuksköterskor på 15 
st medicin 
avdelningar. Sex olika 
delar bestod 
frågeformuläret av. 
Dessa olika delar var 
arbetets detaljer, 
miljö, övning och 
utbildning, produkter, 
förskrivning och 
medicinska incidenter. 
100 st formulär 
fylldes i fullständigt 
och skickades tillbaka 
(58 % deltagande). 
Data analyserades 
med hjälp av SPSS 
12.0.01 för Windows. 

Den viktigaste faktorn 
som bidrog mest till 
medicineringsfel var 
avbrott från patienter och 
besökare samt 
telefonsamtal. Detta var 
tydligast under 
administrering. Även 
läkaren kunde vara en 
orsak till avbrott.  
Deltagarna gav även 
förslag på hur riskerna 
kan minskas. Exempelvis 
unika och distinkta 
läkemedelsförpackningar, 
återkommande repetition 
av läkemedelsberäkning 
och skyddade medicin 
rundor där sjuksköterskan 
inte utsätts för avbrott. 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          Bilaga II:6 

 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2010 
Kanada 
Cinahl 

Hall, L., 
Pedersen, C., & 
Fairley, L. 

Losing the 
moment: 
understanding 
interruptions to 
nurses' work. 

Syftet var att 
undersöka faktorer 
och processer som 
har ett samband 
med avbrott, 
inkluderat källor, 
typer, orsaker, 
omvårdnads 
avbrott och 
resultatet av dessa. 

Kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Sex medicin- och 
kirurgenheter på 3 sjukhus 
valdes ut. Först 30 st 
sjuksköterskor 
observerades hantering av 
läkemedel och de avbrott 
som kunde uppstå i 
samband med detta. Efter 
det så undersöktes 
uppfattningar som 
ingående beskrev orsaker 
och händelser med hjälp av 
fokusgrupper där 29 st av 
sjuksköterskorna deltog. 
Urvalet skedde genom 
slumpvis valda namn 
utifrån en lista med 
sjuksköterskor som var 
villiga att delta. SPSS v. 
17,0 och transkription och 
kategorisering användes 
som analysmetod. 

Många av de 
avbrotten berodde 
på övrig personal, 
patienter och 
besökare. Även 
arbetsmiljö och 
organisationen 
bidrog i mindre 
utsträckning. 
Avbrott som sker i 
samband med 
sjusköterskans 
omvårdnadsarbete 
kan hota 
patientsäkerheten. 
Därför är det vikigt 
att organisationen 
uppmärksammar 
detta och vidta 
åtgärder mot 
avbrott. 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2010 
USA 
Cinahl 

Jones, J., & 
Treiber, L. 

When the 5 rights 
go wrong: 
medication errors 
from the nursing 
perspective. 

Syftet var att 
beskriva 
uppfattningar om 
hur och varför 
medicineringsfel 
inträffar samt 
personliga 
upplevelser av 
medicineringsfel. 

Kvalitativ och 
kvantitativ ansats. 
2472 sjuksköterskor 
valdes slumpmässig 
ut och fick svara på 
frågor. 202 svarade 
(bortfall 91,8 %). 
Frågeformulär 
skickades ut och de 
uppmanades att 
uppge elva olika 
faktorer som kan 
påverka att fel 
uppstår i 
läkemedelshantering 
på en skala mellan 
fyra punkter. De 
som hade gjort fel 
fick beskriva detta 
närmare i öppna 
frågor. Excel och 
SAS samt Benners 
tolkande modell 
användes i analysen. 

Flera faktorer 
samverkar vid 
medicineringsfel. 
Exempelvis dålig 
handskrift av 
läkaren, inte följa de 
fem rätten, många 
patienter, 
underbemanning. 94 
% av alla deltagare 
ansåg att 
medicineringsfel ska 
rapporteras. 
Användningen av 
tekniska hjälpmedel 
har viktig roll för att 
minska på felen. 
Sjuksköterskor tog i 
stor utsträckning på 
sig skulden för 
medicineringsfel när 
de inträffade. 
Dessutom ville vissa 
sluta jobba efter att 
de hade gjort ett fel.    

II (Kvan) 
II (Kval) 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2008 
England 
Cinahl 

Kreckler, S., 
Catchpole, K., 
Bottomley, M., 
Handa, A., & 
McCulloch, P. 

Interruptions during 
drug rounds: an 
observational study. 

Syftet var att 
undersöka frekvens, 
orsak och 
varaktighet av 
avbrott under 
läkemedelshantering. 

Kvantitativ ansats. 
Observationsstudie 
användes. Under en 
fem veckors period 
observerades 
sjuksköterskor vid 
en akut 
kirurgavdelning 
under 38 st 
läkemedels rundor. 
Sedan gjordes de en 
statistisk analys. 

Bekräftar att 
sjuksköterskan ofta 
blir avbruten vid 
läkemedelshantering 
av läkare samt 
annan personal på 
avdelningen. Detta 
är i motsats till 
tidigare studier som 
har visat på  
att telefonsamtal 
samt anhöriga 
utgjorde en stor del 
avbrotten. Studien 
bekräftar frekvensen 
av avbrott och hotet 
mot 
patientsäkerheten 
som avbrott innebär.    
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2009 
USA 
PubMed 

Mark, B., & 
Belyea, M. 

Nurse staffing and 
medication errors: 
cross-sectional or 
longitudinal 
relationships? 

Syftet var att undersöka 
relationen mellan 
förändringar i 
sjuksköterskebemanning 
på en akutvårds enhet 
och förändringar i 
medicineringfel.   

Kvantitativ ansats. 
Data kom ifrån 
”ORNA-II” som 
använde en 
prospektiv, icke 
experimentell, 
longitudinell, 
modell för 
orsakssamband. 
Data samlades in 
från 
tillbudsrapporter 
mellan 2003 och 
2004 på 284 
kirurgiska och 
medicinska 
omvårdnad enheter 
på 145 olika 
sjukhus. 6 enheter 
valde att inte 
medverka. 20 % 
bortfall. Analysen 
gjorde med hjälp 
av Mplus 
statistical program 
och ALT. 
 

Sjukhus med en hög 
andel av olika typer av 
patienter var risken för 
medicineringsfel lägre. 
Sjukhus som var mer 
involverad i 
undervisning var risken 
för medicineringsfel 
större. Större enheter 
rapporterade fler 
medicineringsfel. 
Patientbeläggning, 
osäkerheten i arbetet 
eller system som ska 
stödja medicin 
administreringen hade 
ingen effekt. Studien 
visade att det inte fanns 
något samband mellan 
förändringar i 
bemanningen och fel i 
läkemedelshanteringen. 
Det kan bero på att 
många fel som begås 
inte rapporterades in. 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2010 
USA 
PubMed 

Olds, DM., & 
Clarke, SP. 

The effect of work 
hours on adverse 
events and errors in 
health care. 

Syftet var att 
studera sambandet 
mellan 
sjuksköterskors 
övertid och de 
allvarliga fel som 
kan uppstå i 
samband med det 
exempelvis 
stickskador, 
arbetsskador, 
fallskador hos 
patienter, 
infektioner och 
medicineringsfel. 

Kvantitativ ansats. 
Ett frågeformulär 
skickades ut till 50 
% slumpmässigt 
utvalda 
sjuksköterskor. 52 
% av formulären 
fylldes i och 
skickades tillbaka.   
som handlade om 
arbetsmiljö, 
arbetsrelaterade 
känslor och arbetets 
karaktär i stort och 
under det senaste 
passet samt arbetad 
övertid. En 
beskrivande analys 
användes.  

Analysen visar att 
arbeta mer än 40 
timmar/vecka ökar 
risken för tillbud. 
Infektioner, fall 
skador, arbetsskador 
hade alla ett 
samband med hur 
mycket man arbetar 
under en vecka. 
Men stickskador och 
medicineringsfel 
hade starkast 
samband med 
antalet arbetade 
timmar.    
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2009 
Italien 
Cinahl 

Palese, A., Sartor, 
A., Costaperaria, 
G., & Bresadola, 
V. 

Interruptions 
during nurses' 
drug rounds in 
surgical wards: 
observational 
study. 

Syftet var att 
undersöka 
frekvensen och 
upplevda risker med 
att bli avbruten vid 
läkemedelshantering 
vid sju kirurgiska 
avdelningar i Italien 

Kvantitativ ansats. En 
observationsstudie 
gjordes. Sju kirurgiska 
avdelningar som 
liknade varandra när 
det gäller organisation, 
arbetsbelastning och 
typer av patienter 
valdes ut. 58 
läkemedelsrundor 
valdes slumpmässigt 
ut. Fyra sjuksköterskor 
valdes ut från varje 
avdelning för en 
intervju. 
Observationerna och 
intervjuerna gjorde 
med hjälp av ett 
formulär. ”Pearson’s-
test” användes för 
analys. För få fram 
kategorier 
analyserades data av 
två forskare oberoende 
av varandra. 

Avbrott vid 
hantering av 
läkemedel utgör en 
risk för att misstag 
ska ske. Avbrott och 
distraktion kan göra 
att sjusköterskan 
tappar 
koncentrationen 
som leder till risk 
för 
medicineringsfel. 
Många av de avbrott 
som sker beror på 
kollegor och hur 
organisationen är 
uppbyggd. Det bör 
utvecklas metoder 
som förhindrar 
avbrott och 
distraktion, delegera 
arbetsuppgifter och 
skapa en arbetsmiljö 
som minskar avbrott 
och distraktioner. 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2010 
USA 
Cinahl 

Patanwala, A., 
Warholak, T., 
Sanders, A., & 
Erstad, B. 

A 
prospective 
observationa
l study of 
medication 
errors in a 
tertiary care 
emergency 
department. 

Syftet var att 
studera frekvens 
och 
svårighetsgrad av 
medicineringsfel 
och faktorer som 
kan bidra till att 
fel inträffar på 
akutmottagning. 
 

Kvantitativ ansats. 
Prospektiv 
observationsstudie gjordes 
på en akutmottagning. Alla 
sjuksköterskor på akuten 
fick möjligheten att delta. 
18 sjuksköterskor valde att 
delta. 28 observationer 
gjordes av en farmaceut. 
Allt dokumenterade på 
papper och om det 
inträffade ett tillbud 
beskrevs detta kortfattat 
direkt. Farmaceuten skulle 
ingripa om denne 
observerade ett fel som var 
nära att skada patienten. 
Analysen gjordes med 
”Intercooled Stata 7,0 och 
kategoriseringen gjordes 
enskilt av en farmaceut 
och en läkare som sedan 
jämfördes och kom fram 
till gemensamma 
kategorier.  

Medicineringsfel är 
vanliga 
förekommande på 
akutmottagningen men 
det leder 
inte ofta till att en 
patient skadas eller 
dör. Många 
medicineringsfel 
inträffar  
under administrering 
och ordinering av 
läkemedel. Ökade 
antal 
läkemedel som ska 
beställas eller 
administreras, deltids 
anställning och 
patient beläggning, har 
ett samband med 
förhöjd risk för 
medicineringsfel. 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          Bilaga II:13 

 
 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2010 
Malta 
Cinahl 

Petrova, E., 
Baldacchino, D., 
& Camilleri, M. 

Nurses' 
perceptions of 
medication errors 
in Malta. 

Syftet var att 
identifiera maltesiska 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
medicineringsfel 
inkluderat de faktorer 
som kan bidra till fel, 
hinder för att 
rapportera och 
lämpliga 
förebyggande 
åtgärder.  

Kvantitativ ansats. 
En beskrivande 
undersökningsdesign 
valdes. Ett anpassat 
frågeformulär 
skickades till 43 
sjuksköterskor som 
hade minst ett års 
erfarenhet i yrket. 
Urvalet gjordes via 
ett bekvämlighets 
urval. 12 % bortfall. 
Datan analyserades 
med hjälp av SPSS 
för Windows. De 
öppna frågorna 
kodades enskilt av 
alla författare och 
det blev ett antal 
kategorier. De 
sammanställde 
kategorierna och 
blev till slut två 
kategorier.  

De vanligaste 
faktorerna som kan 
bidra till fel i 
läkemedelshanteringen 
är dålig/oklar 
handskrift i 
ordinationen, trötthet 
och avbrott eller 
distraktioner vid 
administrering av 
läkemedel. Deltagarna 
uppgav också en rädsla 
för att få skulden för 
felet som ett hinder för 
att rapportera. Att 
utföra de fem rätten 
såg som det bästa sättet 
att förhindra 
medicineringsfel. Detta 
är viktig kunskap för 
att uppmärksamma 
sjuksköterskor på 
Malta måste följa 
riktlinjer och policys 
som finns.  
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2006 
Japan 
Cinahl 

Seki, Y., & 
Yamazaki, Y. 

Effects of working 
conditions on 
intravenous 
medication errors in 
a Japanese hospital. 

Syftet var att 
undersöka vilka 
arbetsförhållande 
som kan påverka 
och leda till att fel 
och misstag sker i 
samband med 
intravenös 
medicinering på ett 
sjukhus i Japan.  

Kvantitativ ansats. 
Studien 
genomfördes på ett 
offentligt sjukhus 
som använde 
högteknologiska 
behandlingsmetoder. 
Ett frågeformulär 
som handlade om 
arbetsförhållanden 
som kunde påverka 
uppkomsten av 
medicinska fel och 
tillbud användes i 
studien. Olika 
arbetsförhållande 
som togs upp i 
formuläret kom ifrån 
rapporter av fel och 
tillbud som 10000 
sjuksköterskor hade 
gjort. Den statistiska 
analysen gjorde med 
hjälp av ”SAS 
version 8” 2,2 % 
bortfall.    

Brist på erfarenhet 
och mycket sömn 
var en orsak till att 
tillbud inträffade 
under kvällstid. Hög 
arbetsbelastning och 
lägre upplevd 
trötthet var en orsak 
under dag tid. Det är 
viktigt att förbättra 
arbetsförhållandena 
för att på det viset 
minska att patienter 
utsätts för risker och 
dessutom identifiera 
tidigt orsaker till att 
tillbud inträffar och 
faktorer som gör att 
man upptäcker 
orsakerna tidigt.  
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2007 
Taiwan 
Cinahl 

Tang, F., 
Sheu, S., Yu, 
S., Wei, I., & 
Chen, C. 

Nurses relate 
the 
contributing 
factors 
involved in 
medication 
errors. 
 

Syftet var att förstå de 
processer genom vilka 
sjuksköterskor 
administrera 
medicinering är avgörande 
för minimering av 
medicineringsfel.  Denna 
studie undersöker 
sjuksköterskors syn på 
faktorer som bidrar till 
medicineringsfel i hopp 
om att 
förbättra i 
läkemedelsadministrerings 
processen. 
 

Kvantitativ ansats. Nio 
sjuksköterskestudenter 
med minst tre års 
erfarenhet från en 
verksamhet, var med i 
en fokusgrupp för att få 
fram underlag till ett 
formulär. De nio 
medlemmarna blev 
ombedda att ta fram 
deltagare som de tyckte 
kunde passa som de 
själva kände. 90 
sjuksköterskor blev 
tillfrågade att delta. Det 
skickades ut ett 
frågeformulär som 
skulle fyllas i och 
skickas tillbaka. 
Deltagarna fick även 
möjlighet att blir 
intervjuade om det inte 
ville fylla i formuläret. 
20 % bortfall. SPSS 
användes för analysen 
av datan. 

Läkemedelsadministreri
ng är ett kritiskt 
moment i sjukvården. 
På grund av den 
tekniska utvecklingen 
leder till en allt mer 
komplicerad miljö för 
omvårdnads arbete. Då 
måste patientsäkerheten 
komma i första rummet. 
Resultatet visar att 
många olika faktorer 
bidrar till att fel uppstår 
vid 
läkemedelsadministreri
ng. 
Några av de faktorerna 
är otillräcklig kunskap, 
hög arbetsbelastning, 
otydliga ordinationer, 
glömska och ny 
personal. 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2010 
Kanada 
Cinahl 
 

Trbovich, P., 
Prakash, V., 
Stewart, J., Trip, 
K., & Savage, P. 

Interruptions 
during the delivery 
of high-risk 
medications. 

Syftet var att 
belysa orsak och 
frekvens till 
avbrott vid 
läkemedelsadminis
trering och hur 
effektiviteten av 
arbetsuppgiften 
påverkas av 
avbrott. Detta för 
att hjälpa chefer 
och vårdgivare i 
arbetet att förbättra 
patientsäkerheten 
och personalens 
effektivitet 

Kvantitativ ansats. En 
observationsstudie 
valdes för att kunna 
dokumentera de 
avbrott som uppstod 
vid administrering av 
cytostatika. 
17 sjuksköterskor 
observerades under 
en period av 3 
timmar. 
Observationerna 
pågick under en 4 
månaders period på 
en enhet för dagvård 
på ett cancersjukhus. 
Data samlades in med 
hjälp av en laptop. 
Anpassat 
datorprogram 
användes (RATE) 
som observatörerna 
blev utbildades i. 

Studien visar att avbrott 
påverkar effektiviteten 
på ett negativt sätt. 
Avbrott kan också leda 
till fel som kan få 
allvarliga konsekvenser 
för patienten. Studien är 
ett steg för att få 
förståelse vad avbrott 
kan innebära för 
patientsäkerheten och 
för att kunna vidta 
åtgärder för att stärka 
patientsäkerheten. 
Chefer och vårdgivare 
har ett stort ansvar för 
att se till att 
organisationen ska 
utveckla och stödja en 
miljö som är fri från 
avbrott under tiden 
patientkritiska moment 
utförs. 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
 

2008 
Kanada 
PubMed 

Wilkins, K., & 
Shields, M. 

Correlates of 
medication 
error in 
hospitals. 
 

Syftet var att 
undersöka 
sambandet mellan 
medicineringsfel och 
valda faktorer på ett 
sjukhus med 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ ansats. Data 
samlades in från 
sjuksköterskor i Kanada via 
”NSWHN”. 
Sjuksköterskorna valdes 
slumpmässigt ut från alla 
26 
sjuksköterskeorganisationer 
i Kanada. 21307 
sjuksköterskor kontaktades 
och 79 % svarade. 6 % var 
manliga sjuksköterskor 
Alla deltagarna 
intervjuades via telefon. 
Analysen av data gjordes 
genom Logistisk 
regressions modellering. 

Den stora 
omstruktureringen och 
de stora 
nedskärningarna av 
vården under 1990 – 
talet har haft stor 
påverkan på kvaliteten 
av vården. Det finns 
ett samband mellan fel 
i 
läkemedelshanteringen 
och övertidsarbete, 
överbelastning, brist 
på resurser och bristen 
på hjälp från kollegor.   
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