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Sammanfattning 

 

Sjuksköterskor har en nyckelroll i samband med 

läkemedelshantering. Det är en betydelsefull 

arbetsuppgift där det finns risk för misstag. Syftet 

var att beskriva faktorer som sjuksköterskan kan 

använda för att skapa en säker 

läkemedelshantering. Metoden var en 

litteraturstudie där 16 vetenskapliga artiklar, 

kvantitativa och kvalitativa, sammanställdes. 

Resultatet visade att fungerande kommunikation 

och samarbete i organisationen är faktorer som är 

av vikt för att åstadkomma en säker 

läkemedelshantering. Införandet av västar och 

skyltar minskar distraktioner och avbrott. 

Checklistor, dubbelkontroll av läkemedel samt 

kontroll av de fem rätten: rätt medicin, rätt dos, rätt 

administreringsväg, rätt tid och rätt patient bidrar 

till en säker läkemedelshantering. Medicintekniska 

system gör att fel kan upptäckas innan de begåtts. 

Medicineringsfel har en betydande del till de 

vårdskador som sker och det behövs mer forskning 

inom ämnet. Forskningen bör inrikta sig på att hitta 

metoder som leder till en säker 

läkemedelshantering samt utvärdering av de som 

redan finns. Det behövs riktlinjer och rutiner på 

arbetsplatsen för hur läkemedelshanteringen ska 

fortlöpa så att inga delar utelämnas och misstag 

undviks. Både teoretisk och praktisk utbildning om 

säker läkemedelshantering behöver införas i 

grundutbildningen för att optimera säkerheten. 
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Abstract 

 

Nurses have a key role in handling medication. 

This is a significant task in which there is a risk of 

mistakes. The aim was to describe factors that 

nurses can use to create a safe medication process. 

The method was a literature review in which 16 

research articles, quantitative and qualitative, were 

compiled. The results showed that effective 

communication and collaboration within the 

organization are factors that are important to 

achieve a safe medication process. The introduction 

of vests and signs reduces distractions and 

interruptions. Checklists, double checking of 

medicines and the use of the five rights: right 

medication, right dose, right route, right time and 

right patient contributes to a safer medication 

process. Medical systems can detect errors before 

they occur. Medication errors are a significant part 

of the damage done in healthcare and more 

research is needed on the subject. Research should 

focus on finding methods that lead to safe handling 

of medication and evaluation of the existing ones. 

Guidelines and procedures for how the medication 

process should proceed are needed in the 

workplace, so that no parts are omitted and 

mistakes are avoided. To optimize the safety there 

is a need for further education on the safe handling 

of medications introduced in undergraduate 

education, both theoretical and practical. 
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Inledning 
 

Enligt Socialstyrelsens nationella studie av vårdskador (2008) skadas över 100 000 

människor varje år och av dessa har 10 000 fått bestående skador. Vårdskadorna har lett 

till mer än 600 000 extra dygn på sjukhus per år. Fortsättningsvis säger Socialstyrelsen 

(2008) att antalet vårdtillfällen per år ligger runt 1,2 miljoner vilket betyder att antalet 

patienter som skadats i vården är 105 000. En fjärdedel av de vårdskador som 

identifieras orsakas exempelvis av olämpliga val av läkemedel, överdosering eller 

förväxling av läkemedel. En konsekvens av detta är att en av tio vårddagar används till 

vård av patienter som fått fel läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2009), antalet 

anmälningar till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har även ökat (Iwarson, 

2010) och på grund av detta bör patientsäkerheten inom sjukvården få mer 

uppmärksamhet. 

 

Patientsäkerhet är en aktuell fråga som är en del i kvalitetsutvecklingen i hälso- och 

sjukvården, vilket kan ses i ett kunskapsunderlag om patientsäkerhet utformat av 

Workgroup of European Nurse Researchers [WENR] (Smith, Burke, Sveinsdóttir & 

Willman, 2008). Patientsäkerhet är ett stort område som inkluderar en rad olika faktorer 

såsom mänskligt lidande och ekonomiska kostnader.  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) 

ska sjuksköterskan förebygga sjukdom, främja hälsa och lindra lidande. 

Läkemedelslagen (1992:859) menar att ett läkemedel är en substans eller kombination 

av substanser som ska användas till att förebygga eller behandla sjukdom. Vid 

läkemedelshantering ska sjuksköterskan vidta åtgärder och aktsamt hantera läkemedel 

så att inte människor, egendom eller miljö skadas.  

 

Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för patientens omvårdnad och behöver både 

praktisk och teoretisk kunskap som har en grund i den humanistiska människosynen 

(SSF, 2009a). Sjuksköterskan behöver kunskaper i omvårdnad såväl som i medicin för 

att kunna utöva sitt yrke på bästa möjliga sätt. Felaktig läkemedelshantering är en vanlig 

orsak till vårdskador som uppkommer vid bristande patientsäkerhet (Fyhr & Hiselius, 

2007). Vårdskador drabbar en stor mängd patienter varje år, misstag inom 

läkemedelshantering är en stor del av detta (Socialstyrelsens tillsynsavdelning, 2008). 

Patienter som drabbas utsätts för onödigt lidande och det är även ett slöseri med vårdens 

resurser.  

 

Bakgrund 
 

Läkemedelshantering 
 

Läkemedelshantering avser ordination, iordningsställande, administrering, beställning 

eller förvaring av läkemedel (SOSFS 2000:1). Med iordningställande av läkemedel 

menas uppdelning och uppmätning medan administrering innebär överlämnandet av 

läkemedlet till patienten. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha kunskap om läkemedel för att kunna 
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hantera läkemedlen på ett korrekt sätt. Socialstyrelsen (SOSFS 2000:1) uttrycker att 

läkemedelshanteringen ska involvera så få vårdgivare som möjligt för att garantera en 

säker och trygg vård för patienten. Vid iordningställandet av en läkemedelsordination 

ska patientens identitet, läkemedlets namn och styrka samt läkemedlets form, vilken dos 

och vilken tid dosen ska administreras kontrolleras noga mot ordinationshandlingen. 

Vidare ska sjuksköterskan som administrerar läkemedlet extra noga kontrollera 

patientens identitet samt ge patienten rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Efter 

administrering av läkemedel är sjuksköterskan även skyldig att signera givna läkemedel 

i patientens läkemedelsjournal.   

 

Vid läkemedelshantering ska det finnas ett kvalitetssystem med lokala rutiner och 

instruktioner att följa på respektive avdelning (SOSFS 2000:1). Verksamhetschefen 

fastställer här rutiner och fördelar ansvaret beträffande läkemedelshanteringen. Det är 

verksamhetschefens ansvar att läkemedelshanteringen kontinuerligt utvärderas för att 

uppnå en vård som är av kvalitet och säkerhet. Sjuksköterskan har som ansvar att 

iordningställa läkemedel och själv administrera detta till patienten. Socialstyrelsen 

(2005) uttrycker att sjuksköterskan har ett ansvar i att ifrågasätta otydliga instruktioner 

och ordinationer. Därtill ska sjuksköterskan följa riktlinjer och författningar samt vara 

aktiv i kvalitets- och säkerhetsarbetet.  

 

Läkemedelshantering är ett av det vanligaste arbetsmomentet för sjuksköterskan 

(Sjölenius, 2004). Detta gör att sjuksköterskan utvecklar mycket kunskap och 

erfarenheter inom läkemedelshantering men det kan också innebära en risk för att 

arbetsmomentet blir till en vana och att respekten för uppgiften försvinner. Kunskap och 

säkra rutiner är därför ett måste för att kunna genomföra en god omvårdnad, som 

främjar trygghet och en så god arbetsmiljö som möjligt.  

 

Socialstyrelsen (2009) tar upp vikten av att utveckla olika delar för att skapa en helhet 

som gör läkemedelshanteringen säkrare. Patienten bör göras delaktig i sin behandling, 

kommunikationen mellan vårdgivare måste fungera, rutiner för läkemedelshantering 

behöver finnas och det är nödvändigt att personalen vet vem som ansvarar för vad. 

Fortsättningsvis tar Socialstyrelsen upp användning av datoriserade läkemedelsjournaler 

och hur läkemedelshanteringen kan utföras säkrare men på samma gång leda till nya 

risker som då måste hanteras.  

 

En stor mängd patienter utsätts för vårdskador varje år (Socialstyrelsens 

tillsynsavdelning, 2008) vilket avviker från säkerheten. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 

2005:12) definieras en avvikelse som en negativ händelse eller ett negativt tillbud. Vid 

läkemedelshantering sker enligt Fyhr och Hiselius (2007) hälften av alla avvikelser vid 

administreringstillfället. Även otydlig dokumentation, fel vid informationsöverföring, 

fel vid ordination samt fel vid dispensering är betydande problem. De vanligaste 

bristerna som sker vid läkemedelshantering är fel vid dosering, att fel läkemedel ges och 

att läkemedlet ej blivit administrerat.  

 

Patientsäkerhet 
 

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) definieras patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada. En vårdskada är enligt Socialstyrelsen (2008, s. 3): ”Lidande, obehag, 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården 
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och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd eller en förväntad 

effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet.” 

 

I Socialstyrelsens (2004) översikt om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete 

beskrivs patientsäkerhet som ett begrepp som handlar om att patienten inte ska skadas i 

vården till följd av behandling eller frånvaro av sådan. Patientsäkerhet handlar om att 

vidta åtgärder för att höja säkerheten för att undvika vårdskador hos patienten. 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) understryker att sjuksköterskan ska förebygga 

vårdskador genom att vidta nödvändiga åtgärder i förebyggande syfte. Sjuksköterskan 

har ett eget ansvar för hur hon eller han utför sina arbetsuppgifter och vården som utförs 

ska alltid kunna motiveras och förklaras utav sjuksköterskan. Vid förhållanden där 

patienten riskerar att utsättas för eller har utsatts för skada i vården skall detta 

rapporteras. Vidare tar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) upp att sjuksköterskan har 

en skyldighet att medverka till en patientsäker vård och att sjuksköterskan får delegera 

arbetsuppgifter till en annan vårdgivare men bara om en god och säker vård kan 

upprätthållas. Ansvaret ligger på den vårdgivare som delegerat uppgiften, vårdgivaren 

har en skyldighet att förvissa sig om att den personal som fått delegeringen har 

kompetensen att utföra uppgiften. 

 

Sjuksköterskan ska bedriva en god omvårdnad och vidta de åtgärder som gör mest nytta 

och minst skada (SSF, 2009b). Sjuksköterskans omvårdnadskompetens avgör hur 

kvaliteten och säkerheten inom vården utvecklas. Andra förutsättningar för att uppnå en 

god omvårdnad är att sjuksköterskans kunskaper används och att organisationen stödjer 

omvårdnadsarbetet så att risker och skador undviks och sjuksköterskan känner 

belåtenhet i sitt arbete. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) konstaterar att vården ska bedrivas på 

ett sätt som medför patientsäkerhet. Vården ska vara så god vård som möjligt. Vården 

ska upprätthålla en god kvalité och en hög hygienisk nivå samt se till att patienten 

känner sig trygg och säker. Kvaliteten i hälso- och sjukvården måste systematiskt och 

kontinuerligt utvecklas för att en säkrare vård ska åstadkommas. För att hög 

patientsäkerhet ska kunna uppnås måste ledningen för hälso- och sjukvården vara väl 

organiserad för att ha möjlighet att främja god kvalitet och kostnadseffektivitet inom 

vården. Socialstyrelsen (2006) uppmärksammar att det inom ett ledningssystem ska 

finnas en struktur, där ansvarsfördelningen är tydlig, rutiner för dokumentation finns 

samt uppföljning görs för att verksamheten ska kunna ge en så god vård som möjligt.   

 

Distraktioner som påverkar läkemedelshantering 
 

World Health Organizations [WHO] (2010) rapport angående förnuftig 

läkemedelsanvändning säger att förnuftig användning av medicin handlar om att få rätt 

medicin i rätt dos och att den används i rätt syfte. Fortsättningsvis tar rapporten upp 

vanliga problem gällande felaktigt användande av mediciner som inkluderar användning 

av för många mediciner, överanvändning av antibiotika och injektioner, felaktig 

utskrivning av mediciner samt felaktig självmedicinering. Felaktig användning av 

mediciner leder till konsekvenser som är kostsamt för organisationen, men den 

allvarligaste konsekvensen av alla är den som skadar patienten.  
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WHO (2010) har listat en rad konsekvenser som kan uppkomma vid felaktig 

användning av mediciner. Dessa inkluderar antibiotikaresistens, reaktioner/biverkningar 

på medicinen, minskat förtroende från patienten samt förlorade resurser. För att förstå 

hur konsekvenser i förhållande till en felaktig medicinanvändning kan uppkomma har 

WHO (2010) tagit fram en rad faktorer. De som är mest relevanta gällande fel vid 

läkemedelshantering på sjukhusavdelningar är en brist på kompetens och kunskap hos 

personalen samt en överarbetad personal. Även stressade arbetsförhållanden, 

underbemanning, överbeläggningar och inhyrd personal är faktorer som kan påverka 

säkerheten.  

 

Hewitt (2010) har i sin studie listat faktorer som kan leda till felaktig 

läkemedelshantering. Faktorerna inkluderar: distraktion, brist i följsamheten av 

checklistor, överarbetad personal, oklart handskrivna ordinationer, förvirring kring 

liknande läkemedelsnamn, trötthet, långa arbetspass, oväntade händelser som tar tid från 

läkemedelshanteringen samt att de fem rätten inte följs. Choo, Hutchinson och 

Bucknallt (2010) förklarar de fem rätten som rätt medicin, rätt dos, rätt 

administreringsväg, rätt tid och rätt patient vid läkemedelshantering.  

 

Ökad patientsäkerhet vid läkemedelshantering 
 

För att öka patientsäkerheten krävs det att det finns välutvecklade metoder som 

förebygger misstag (Fyhr & Hiselius, 2007). Fel inom läkemedelshanteringen kan ske 

som ett resultat av den mänskliga faktorn. Nio exempel på metoder som sjuksköterskan 

kan använda för att göra läkemedelshanteringen säker är: rutiner för spädning och 

dosering, datorsystem som uppmärksammar fel, ta hjälp av farmaceuter i arbetet, ta bort 

irrelevanta läkemedel, förvara högriskläkemedel inlåsta för att förhindra förväxling, 

dubbelkontroll vid administrering, kontinuerlig utbildning av personal, tydliga 

dokument och rutiner gällande läkemedelshantering samt involvera patienten som då 

kan upptäcka misstag. Även teknik är en viktig del gällande hantering av läkemedel och 

att tekniken utvecklas kontinuerligt. Streckkodning, även kallat bar-coding, är en av 

teknikerna. Bar-coding innebär att förpackningarna som används har en streckkod för 

att kontrollera att det är rätt läkemedel. I USA har bar-coding införts även när det gäller 

patienterna. Sjuksköterskan scannar patientens streckkod och kontrollerar den mot 

förpackningen så att rätt patient får rätt läkemedel (Fyhr & Hiselius, 2007). 

 

Iwarson (2010) påpekar att hälso- och sjukvården är ett säkerhetsfokuserat område, men 

att det finns andra branscher så som flygindustrin och kärnkraftindustrin som har ett 

ännu större fokus på säkerhetsarbetet. Tidigare katastrofala händelser inom dessa 

industrier har lett till denna säkerhetsfokusering som handlar om att utveckla säkerheten 

samt förhindra och upptäcka mänskliga misstag innan de sker. För att hälso- och 

sjukvården ska kunna bli säkrare behövs ett liknande tänk införas som finns inom dessa 

branscher. Alla områden inom vården, från leverantörer och utbildning till vårdgivare 

och politiker måste utvecklas för att en säkrare vård ska kunna uppnås. Områdena kan 

utvecklas gällande attityd, ansvar, kompetensutveckling, prioriteringar, 

strukturförändringar samt säkerhetskunskap. Många av de medicineringsfel som begås 

kan förhindras genom att strukturera arbetet och förbättra läkemedelsprocessen. Det ska 

vara svårt att göra fel men om fel ändå begås ska det finnas ett skyddsnät som tidigt 

fångar upp misstaget så att det begränsas. 
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Alla arbetsplatser har en säkerhetskultur. Hur den ser ut varierar beroende på 

värderingar, normer, attityder samt vilka oskrivna regler som finns (Iwarson, 2010). 

Säkerheten på arbetsplatsen beror alltså inte bara på riktlinjer och åtgärder utan även på 

vilken kunskap som finns och vilken attityd till säkerhet som finns hos personalen. 

 

En stor del av sjuksköterskans arbete handlar om hantering av läkemedel. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i läkemedelshanteringen då sjuksköterskan ska tyda 

ordinationerna, iordningställa samt administrera läkemedel till patienten. Det är en 

betydelsefull arbetsuppgift där det finns risk för misstag. Att beskriva vad 

sjuksköterskan kan göra för att undvika misstag och vilka metoder det finns inom 

sjukvården för att uppnå en säker läkemedelshantering är därför av stor vikt.  

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva faktorer som sjuksköterskan kan använda för att skapa en säker 

läkemedelshantering. 

 

Metod 
 

En litteraturstudie genomfördes utifrån Fribergs (2006) modell, för att beskriva ett 

problem inom sjuksköterskans arbetsområde och ge en fördjupad förståelse för det 

valda ämnet. Både kvantitativa och kvalitativa studier som svarade till syftet valdes ut 

och granskades.  
  

Datainsamling 
 

En pilotsökning utfördes i Cinahl och PubMed för att undersöka vilket material som 

fanns tillgängligt inom ämnet, hitta lämpliga sökord samt avgränsa ämnesområdet. De 

vetenskapliga databaser som valdes eftersom dessa är omvårdnadsinriktade och på så 

sätt relevanta för ämnet. Då artiklar gällande området fanns gjordes en mer noggrann 

sökning med följande headings i Cinahl: medication errors, drug administration och 

medication systems (tabell 1, bilaga A). Subheadings som användes var: prevention and 

control och nursing. I Cinahl gjordes även en fritextsökning med termerna medication 

errors och distraction. De MeSH termer som söktes i databasen PubMed var: medication 

errors och medication systems. Subheadings var: prevention and control, nursing och 

hospital. Andra sökord som användes men inte gav resultat var: safety, patient safety, 

sweden, prevent errors och avoid mistakes. De prövades i båda databaserna där de 

kombinerades på olika sätt men sökningarna gav inga nya träffar eller träffar av vikt. En 

utökande sökning gjordes i Vård i Norden med sökorden: medication and errors, för att 

hitta svenska vetenskapliga artiklar men det gav inget svenskt resultat istället återfanns 

en artikel från Norge. Sökning gjordes även i SveMed+ men gav inga nya artiklar, 

endast en dubblett från Vård i Norden.  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara engelskspråkiga och publicerade inom 

de senaste tio åren, för att hitta aktuell forskning. Vid en litteraturstudie ska 
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vetenskapliga artiklar användas och därför begränsades sökningarna i Cinahl till 

research articles då dessa artiklar bedöms som vetenskapliga inom forskningen. I 

PubMed kunde inte sökningarna begränsas på samma sätt. Begränsningarna innefattade 

istället att artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt ha ett abstract. Abstract valdes 

för att lättare kunna separera vetenskapliga artiklar från icke-vetenskapliga artiklar. 

Exklusionskriterier efter sökning vid val av resultatartiklar var review-artiklar samt 

artiklar som handlade om barnsjukvård, psykiatriskvård, hemsjukvård eller 

sjuksköterskestudenter. Dessa exkluderades för att begränsa området samt belysa 

allmänsjuksköterskans område. De sökningar som inte gav några träffar samt dubbletter 

redovisades inte i sökhistoriken (tabell 1, bilaga A).  

 

Totalt sjuttio abstract lästes och 41 artiklar valdes till urval 1 då de bedömdes lämpliga 

för litteraturstudien. Efter att de 41 artiklarna lästs igenom i sin helhet uteslöts de som 

visade sig inte vara relevanta till syftet och då återstog 18 vetenskapliga artiklar varav 

14 var kvantitativa, tre kvalitativa samt en artikel både kvantitativ och kvalitativ. De 18 

artiklar som inkluderades i urval 2 granskades med hjälp av protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Efter granskningen föll två artiklar bort på grund av låg 

vetenskaplig kvalitet. Samtliga artiklar lästes åtskilliga gånger av båda författarna för att 

sedan diskuteras. Resultatartiklarna var från USA, Frankrike, England, Skottland, 

Irland, Nya Zeeland och Norge.  

 

Databearbetning 
 

En artikelöversikt skrevs beträffande artiklarnas syfte, metod, urval, bortfall, slutsats 

och vetenskaplig kvalitet (tabell 2, bilaga B-D). Artiklarna delades upp i kvantitativa, 

kvalitativa samt de som var både kvantitativa och kvalitativa och sammanfattades sedan 

i separata artikelöversikter. Olika granskningsmallar användes utifrån vilken metod 

forskarna använde sig av. Utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) modifierades 

granskningsmallarna för att passa aktuell litteraturstudie, frågor som inte var relevanta 

för respektive artikel togs bort. Totala antalet ja delades med totala antalet frågor och en 

procentsats kom fram. Vid 59 % eller mindre ansågs kvalitén vara låg, mellan 60-79 % 

medel och 80 % eller över ansågs vara av hög kvalitet. Varje artikel analyserades och 

resultaten sammanställdes med egna ord och färgkodades för att hitta likheter och 

olikheter. Utifrån det som framkom bildades fem olika kategorier: organisation och 

ledarskap, samarbete och kommunikation i vårdteamet, reducering av distraktion och 

avbrott vid läkemedelshantering, kontroller och hjälpmedel samt medicintekniska 

tillvägagångsätt.  

 

Resultat 
 

Organisation och ledarskap 
 

Enligt Elganzouri, Standish och Androwich (2009) hade ledare inom hälso- och 

sjukvården en viktig roll i att stärka säkerheten för både sjuksköterska och patient under 

läkemedelsprocessen. Kreckler, Catchpole, Bottomley, Handa och McCulloch (2008) 
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hävdar att problem inom läkemedelshantering behövde fastställas innan en lösning 

kunde hittas. En förståelse för varför fel vid läkemedelshantering uppkom behövde nås 

för att kunna åtgärda problemen. Om organisationen gav sjuksköterskan möjlighet och 

resurser så kunde förändringar genomföras och patientsäkerheten förbättras (Kliger, 

Blegen, Gootee & O'Neil, 2009).  

 

McBride-Henry och Foureur (2007) visar att organisationen inte alltid hade effektiva 

riktlinjer vilket påverkade säkerheten negativt. Sjuksköterskorna ansåg att 

organisationen ibland placerade de i osäkra situationer. Detta ledde till att säkerheten 

blev lägre då inte tillräckligt med personal fanns tillgänglig och den som fanns där fick 

stressa och kunde då inte fokusera på läkemedelshanteringen. Sjuksköterskorna kände 

inget stöd från organisationen. Organisationen skulle kunna förbättras genom att till 

exempel datorisera läkemedelsjournaler, förbättra märkning av läkemedel, ha tillräckligt 

med personal inne samt lägga realistiska scheman. Storli (2008) framhäver att 

sjuksköterskorna inte ansåg att de kunde påverka ledningen i sin egen organisation. 

Sjuksköterskorna tyckte att ledningen inriktade sig för mycket på ekonomi och för lite 

på risktänkande då det inte verkade vara en prioritet eftersom det inte syntes. Pape 

(2003) visar att hälso- och sjukvården kunde dra nytta av flygbolagens säkerhetsrutiner 

när det gäller risktänkande. 

 

Nguyen, Connolly och Wong (2010) menar att en stark ledning och teamarbete 

behövdes för att kunna skapa en säker arbetsmiljö där läkemedelsprocessen kunde göras 

säkrare genom standardisering av läkemedelshanteringen. Det var viktigt att skapa en 

kultur där fel inte lades på den enskilda individen utan på systemet och det behövde 

ändras från en skuldkultur till en säkerhetskultur (Nguyen et al. 2010; Storli, 2008). 

Storli (2008) fann att sjuksköterskorna upplevde att de hade ett stort individuellt ansvar 

vid läkemedelshantering och i det ingick att undvika fel vid hanteringen. För att misstag 

i samband med läkemedelshanteringen skulle undvikas och patientsäkerheten ökas 

behövdes större vikt läggas på utbildning gällande säkerhetsrutiner. Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att avvikelserapportering inte var ett förbättringsverktyg. Det fanns ingen 

förståelse för att avsikten med avvikelserapportering var att förbättra system och inte 

skuldbelägga enskilda individer eller avdelningar. McBride-Henry och Foureur (2007) 

påpekar att processen för rapportering vid medicineringsfel var i behov av förbättring 

för att kunna upptäcka mängden fel så att de kunde åtgärdas. 

 

Samarbete och kommunikation i vårdteamet 
 

Att arbeta i team var ett bra arbetssätt för att åstadkomma en säkrare 

läkemedelshantering (Kliger et al. 2009; McBride-Henry & Foureur, 2007; Storli, 

2008). I teamet var det viktigt att ha en öppen miljö, att det fanns tillit och att frågor 

vågades ställas (McBride-Henry & Foureur, 2007). Även patienten ingick i teamet och 

hade genom aktivt deltagande en del i läkemedelsprocessen, då patienten kunde vara 

med och upptäcka misstag. I säkerhetsarbetet såväl som i teamet var kommunikation en 

grundläggande faktor. Sjuksköterskan skulle ifrågasätta och diskutera läkarens 

ordinationer och det skulle finnas en dialog. I studien av Kliger et al. (2009) hölls 

personalmöten minst en gång i veckan, vilket främjade en bättre kommunikation och 

ledde till en säkrare vård. McBride-Henry och Foureur (2007) påpekar att det på 

arbetsplatsen var viktigt att få feedback vid misstag och att det fanns en kontinuerlig 

diskussion gällande läkemedelshanteringen.  
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Med hjälp av bar-coding systemet som läser av streckkoder vid administrering av 

läkemedel uppnåddes ett samarbete mellan läkaren som ger ordinationen, apoteket och 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan administrerade läkemedlet till patienten endast efter att 

farmaceuter granskat ordinationen, med undantag för läkemedel som administrerades 

akut (Poon et al. 2010). McBride-Henry och Foureur (2007) föreslår att farmaceuter 

kunde ta större del i avdelningsarbetet och att apoteket då förberedde och delade upp 

medicinerna till varje patient, för att främja patientsäkerheten.  

 

Reducering av distraktion och avbrott vid 

läkemedelshantering 
 

Studien av Kreckler et al. (2008) visar att sjuksköterskan blev störd och avbruten 

kontinuerligt under läkemedelshanteringen. Störningar kunde till exempel komma från 

patienter, telefonsamtal och annan vårdpersonal. För att undvika avbrott och 

distraktioner var det viktigt att meddela annan vårdpersonal att läkemedelshantering 

pågick. Sjuksköterskan behövde utveckla en bättre förståelse för varför avbrott och 

distraktioner ledde till medicineringsfel. Elganzouri et al. (2009) framhåller att 

störningar behövde uppmärksammas för att åtgärder skulle kunna vidtas och 

läkemedelshanteringen bli säkrare.  

 

I studien av Relihan, O'Brien, O'Hara och Silke (2010) blev sjuksköterskan medveten 

om den negativa effekten irrelevanta samtal har på läkemedelshanteringen vilket ledde 

till att annan personal endast avbröt sjuksköterskans läkemedelshantering vid nödfall. 

Telefonsamtal var en stor del av de avbrott som skedde under läkemedelshanteringen 

(Relihan et al. 2010; Scott, Williams, Ingram & Mackenzie, 2010). För att undvika 

dessa avbrott kunde sjuksköterskan be en kollega ta alla telefonsamtal eller om 

nödvändigt svara och be dem ringa tillbaka.   

 

Relihan et al. (2010) belyser att distraktioner och avbrott minskade kraftigt med hjälp av 

ett bättre arbetsflöde, planering och samarbete. Genom att planera sin 

läkemedelshantering, exempelvis vänta till slutet med att hämta de läkemedel som 

saknades så slapp sjuksköterskan lämna medicinvagnen flera gånger och misstag kunde 

undvikas. Scott et al. (2010) uppmärksammar att en hjälp i att minska avbrott var att ha 

som rutin att regelbundet fylla på medicinvagnarna vilket tog bort onödigt spring. För 

att undvika avbrott kunde avdelningar använda sig av skyltar och västar som visade att 

läkemedelshantering pågick samt att sjuksköterskan inte skulle bli störd (Kreckler et al. 

2008; Pape, 2003; Pape et al. 2005; Relihan et al. 2010; Scott et al. 2010). Pape et al. 

(2005) påpekar att det behövdes en plats där sjuksköterskan kunde stå ostört och arbeta, 

så att distraktion och avbrott kunde undvikas. Relihan et al. (2010) stödjer detta och 

visade att stänga dörren för att minska ljud och avbrott gjorde miljön lugnare. Att 

undvika störningar från kollegor genom att arbeta ensam vid medicinvagnen minskade 

distraktioner och avbrott.  

 

 

 

 



9 
 

Kontroller och hjälpmedel 
 

Genom att sjuksköterskan höll sig till de fem rätten; rätt medicin, rätt dos, rätt 

administreringsväg, rätt tid och rätt patient uppnåddes en säkrare läkemedelshantering 

(McBride-Henry & Foureur, 2007). Kliger et al. (2009) tar upp sex strategier som 

förhåller sig till de fem rätten och som sjuksköterskan kunde använda för att uppnå en 

säkrare läkemedelshantering; kontroll av ordinationshandlingen mot läkemedlet, 

märkning av läkemedlet, dubbelkoll av patientens identitet, ge information om 

läkemedlet till patienten, signera i ordinationshandlingen direkt efter överlämnandet av 

läkemedlet samt se till att minska distraktion under hela processen. Efter införandet av 

dessa strategier förbättrades säkerheten, efter 18 månader följdes fem av stegen i mer än 

95 % av tiden. Steget som inte följdes i samma grad var att sjuksköterskan inte skulle 

bli avbruten vid läkemedelshanteringen. Det som ansågs vara en utmaning var att 

administrera läkemedlet till patienten i tid. Pape et al. (2005) har liknande strategier för 

att minska medicineringsfel, exempelvis noggrann identitetskontroll och signering. I 

studien hade sjuksköterskorna en rutin där läkemedlet låg kvar i förpackningen när det 

togs med in till patienten för att kunna göra en sista kontroll mot ordinationen. Storli 

(2008) påpekar att dubbelkontroll av läkemedel som administrerades var den 

säkerhetsrutin som användes mest för att undvika misstag. Vissa sjuksköterskor tyckte 

dock att det var slöseri med tid, vanligtvis dubbelkontrollerades intravenösa läkemedel 

medan tabletter oftast bara kontrollerades en gång.  

 

I studien av Nguyen et al. (2010) informerades personal och patienter om att 

sjuksköterskan inte skulle störas under läkemedelshanteringen och endast informationen 

i sig hade stor effekt på antalet avbrott, vilket ökade säkerheten. Pape et al. (2005) 

uppmärksammar att checklistor och skyltar ökade sjuksköterskans fokus, underlättade 

arbetet och minskade störningar under läkemedelshanteringen. Även Pape (2003), Pape 

et al. (2005) och Relihan et al (2010) tar upp att checklistor var bra att ha som en 

påminnelse och kontroll om allt som ska göras under läkemedelhanteringen och i vilken 

ordning det ska göras. Västar som visar att läkemedelshantering pågår var ett bra 

hjälpmedel för att minska avbrott och gjorde läkemedelshanteringen säkrare (Kreckler 

et al. 2008; Pape, 2003; Relihan et al. 2010; Scott et al. 2010). Relihan (2010) tar upp 

att vårdpersonal, besökare och patienter blev medvetna om att inte störa under 

läkemedelshanteringen och frågade istället någon annan om det var möjligt. Scott et al. 

(2010) understryker att de flesta av personalen och patienterna var positivt inställda till 

västarna och förstod syftet med dem. Det sågs som positivt att störningar och avbrott 

minskade när sjuksköterskan hade västen på sig och det som sågs som negativt var att 

det blev mer tvätt, samlades bakterier, blev varmt samt att texten inte kunde läsas av 

alla. Ett annat sätt att visa de runt omkring att sjuksköterskan var upptagen och inte 

skulle störas var skyltar som har samma funktion som västarna (Pape, 2003; Pape et al. 

2005; Relihan et al. 2010).   

 

Kreckler et al. (2008) påpekar vikten av att utveckla ett säkert förvaringssystem, där allt 

står på sin plats och är korrekt märkt. Enligt McBride-Henry och Foureur (2007) var ett 

alternativ att ha skåp vid patientens säng där individuella läkemedel förvarades. 

Fortsättningsvis tar studien upp vikten av att sjuksköterskan hade kunskap om 

läkemedel, framförallt de som administreras dagligen. Denna kunskap fick 

sjuksköterskan att känna sig säkrare i sin läkemedelshantering. Om kunskapen inte 

fanns var det viktigt för sjuksköterskan att veta var informationen kunde hittas. Ett sätt 
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att ha kunskap om läkemedel lättillgängligt var att ha en lista med de vanligaste 

läkemedlen på respektive avdelning. 

 

Medicintekniska tillvägagångssätt 
 

Enligt Bowcutt et al. (2008) var intravenösa infusionspumpar ett bra sätt för att öka 

säkerheten. Sjuksköterskorna tyckte inte att kontrollen togs ifrån dem och ångesten att 

göra fel minskade i samband med läkemedelshanteringen. Patienterna kunde få en 

säkrare vård då infusionspumpen hade ett läkemedelsregister och en gräns för hur 

mycket läkemedel som kunde administreras. Infusionspumpar ökade sjuksköterskornas 

självförtroende och tillfredställelse i yrket, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig 

mer säkra i samband med läkemedelshanteringen. För att ett nytt säkerhetssystem inom 

vården skulle kunna tillämpas på bästa sätt av sjuksköterskorna så var organisationen 

tvungen att ta hänsyn till hur sjuksköterskor uppfattade den nya teknologin.  

 

Med hjälp av bar-coding systemet som läser av streckkoder vid administrering av 

läkemedel kunde sjuksköterskan känna sig säkrare då ordinationen var kontrollerad av 

en farmaceut, med undantag för de läkemedel som administrerades akut (Fowler, Sohler 

& Zarillo, 2009; Poon et al. 2010). Fowler et al. (2009) visar att sjuksköterskorna 

generellt sett var mest nöjda med säkerheten som systemet medförde samt kontrollerna 

gjorda av apoteket och den information angående läkemedel som systemet medförde 

som ledde till en patientsäkrare vård. Minst nöjda var de med tiden det tog att få akuta 

mediciner och att administreringen tog längre tid. Ett direkt resultat av bar-coding 

systemet var att medicineringsfel relaterat till fel patient minskade samt att det blev 

lättare att kontrollera de fem rätten. Teknologin upplevdes av sjuksköterskorna vara 

effektiv, säker och lätt att använda. Poon et al. (2010) anser att systemet var bra som ett 

extra säkerhetsnät vid administration av läkemedel för att reducera misstag. Enligt 

Marini, Hasman, Huijer och Dimassi (2010) varierade attityden beroende på vilka 

kunskaper som fanns angående systemet men även vilken ålder användaren hade 

påverkade attityden gentemot systemet. Systemet i kombination med personalens 

kunskap kunde effektivt minska fel vid läkemedelshanteringen. I en studie av McBride-

Henry och Foureur (2007) kom fokusgrupperna fram till att ett sätt att höja säkerheten 

var att läkemedelsjournaler datoriseras istället för att ha pappersjournaler. Skibinski, 

White, Lin, Dong och Wu (2007) visar att all pappersdokumentation försvann med hjälp 

av bar-coding systemet. 

 

Chapuis et al. (2010) såg positivt på införandet av ett automatiskt utdelningssystem, då 

det är ett datorkontrollerat system där vagnen med läkemedel fylldes på dagligen av 

apoteket. På datorn lagrades att läkemedlet hade administrerats. Efter införandet 

minskade felen vid förvaring och dosfel vid läkemedelshanteringen. Systemet minskade 

ofarliga fel men hade ingen påverkan på fel som gör patienten skada samt på tiden det 

tog att administrera läkemedel. Skibinski et al. (2007) menar att de nya systemen tog tid 

att komma in i och en felmarginal måste räknas in. För att rätta till felen krävdes mer 

forskning.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Studien utfördes med litteraturstudie som metod. En litteraturstudie kan enligt Friberg 

(2006) ha svagheter då det material som ingår i en sådan studie redan är utvärderat och 

ska tydas en gång till. Detta i kombination med att författarna till litteraturstudien kan 

välja att ta med material med liknande åsikter som finns i de valda artiklarna kan göra 

att resultatet förvrids. En induktiv ansats användes, då ingen hypotes för 

litteraturstudien fanns och egna åsikter har i största möjliga mån försökt undvikas.  

 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed då de ansågs mest 

relevanta på grund av omvårdnadsinriktningen. Utökande sökningar gjordes i Vård i 

Norden och SveMed+ för att hitta svenska artiklar. I Cinahl användes Headings och i 

PubMed användes MeSH-termer. Detta sågs som en styrka för att sökningen då 

specificerades till ämnet. Även ett antal fritextsökningar gjordes, relevanta artiklar 

hittades på orden medication errors och distraction i Cinahl. Sökordet distraction kan 

anses inte vara relevant till syftet men valdes då det uppkommit i flera av 

resultatartiklarna. Kombinerat med sökordet medication errors gjordes sökningen 

relevant till syftet. Årtalsbegränsningen när artiklarna skulle vara publicerade sattes till 

de senaste tio åren för att få ny och väsentlig forskning. Endast en artikel valdes från 

PubMed då resterande relevanta artiklar var dubbletter från Cinahl. Några artiklar i 

databaserna visade sig vara review- artiklar och valdes därför bort. Förekomsten av 

dubbletter i sökningarna visade på att relevanta sökord använts och detta ses som en 

styrka. Dubbletter valdes dock att inte redovisas då det fanns många dubbletter i varje 

sökning vilket gjorde markering av dubbletter svårförståelig och oklar. Fler sökningar 

än de som redovisats (tabell 1, bilaga A) utfördes men valdes bort på grund av att 

träffarna inte passade till syftet. Det som inte stämde med syftet var att artiklarna tog 

upp andra yrkesgrupper eller vård som allmänsjuksköterskan inte ägnar sig åt.  

 

Tretton av artiklarna var kvantitativa och två kvalitativa. En artikel använde sig av både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Att 13 artiklar var kvantitativa sågs som en styrka då 

syftet var att beskriva metoder som sjuksköterskan kan använda sig av för att skapa en 

säker läkemedelshantering. En kvantitativ studie föredras då den förklarar företeelser 

med hjälp av kvantifierbar fakta och statistisk analys. Att även ta med kvalitativa 

artiklar ger en inblick i vilka tankar, attityder och upplevelser sjuksköterskan har 

angående läkemedelshantering och hur den kan förbättras. De artiklar som valdes till 

resultatet markerades med * i referenslistan. 

 

Resultatet kan vara svårt att relatera fullt ut till svenska förhållanden då endast 

utländska studier bidrar till resultatet. Artiklarna i resultatet kom ifrån olika delar av 

världen men trots det visar de liknande resultat. Tio av artiklarna var från USA och 

resten var från Frankrike, England, Skottland, Irland, Nya Zeeland och Norge. Att de 

flesta artiklarna var från USA kan ses som en svaghet då hälso- och sjukvården kan vara 

annorlunda där i jämfört med hur den är i Sverige. Litteraturstudiens resultat visar dock 

likheter med de omständigheter som råder inom hälso- och sjukvården i Sverige. Fyhr 

och Hiselius (2007) påpekar att det finns en avsaknad av studier inom ämnet i svensk 

forskning i motsats till USA där ett flertal studier gjorts. Resultatet anses ändå kunna 
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appliceras inom svensk vård då fel i läkemedelhanteringen sker inom all hälso- och 

sjukvård oavsett hur den är organiserad. 

 

Samtliga artiklar lästes ett flertal gånger individuellt och diskuterades, granskningen 

utfördes sedan gemensamt. En sammanfattning av varje artikels resultat gjordes innan 

resultatskrivningen påbörjades. Detta ses som en styrka då det ger en överblick som gör 

det lättare att se vad som kan användas i resultatet. Fem kategorier framkom utifrån 

resultatartiklarna och likheter respektive skillnader färgkodades för att underlätta 

bearbetningen. Resultatets tillförlitlighet förstärks av att artiklarna som använts gett 

liknande resultat samt kombinerats och därmed gett en starkare slutsats. 

 

Resultatdiskussion 
 

Totalt granskades 18 vetenskapliga artiklar utifrån Willman et al. (2011) 

bedömningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod. Två artiklar var av låg kvalitet 

och valdes därför att inte användas i resultatet. Av de 16 resultatartiklarna var åtta av 

medel kvalitet och åtta av hög kvalitet. Bedömningsmallarna kan tolkas på olika sätt 

och bedömningen av artiklarna utifrån mallarna är subjektiv vilket kan ses som en 

svaghet då det finns möjlighet att felaktigt ge en artikel låg, medel eller hög kvalitet. 

Artiklarna hade en stor metodologisk variation vilket ses som en styrka. De vanligaste 

typerna av datainsamling som använts i artiklarna är frågeformulär och observationer. 

Andra metoder som använts är fokusgrupper, intervjuer, kontrollgrupper samt 

granskning av dokument. När det kommer till granskning av dokument, frågerformulär 

och intervjuer kan resultatet påverkas negativt då vissa delar kanske inte 

uppmärksammas eller så läggs egna tankar in i resultatet. Bortfallet i artiklarna 

varierade. I sex artiklar fanns det ett bortfall, i fem fanns det inget bortfall och i övriga 

artiklar var bortfallet inte beskrivet. När det kommer till urvalet av deltagande 

sjuksköterskor kunde det variera från 22 stycken i Storli (2008) till 691 stycken i 

Bowcutt et al. (2008). I fyra fall var det inte beskrivet. Tre artiklar berättade inte hur 

många sjuksköterskor som deltog, istället framkom antalet avdelningar eller antalet 

sjukhus som urval. I den fjärde artikeln framkom urval inte alls.  

 

Alla artiklar blev etiskt godkända antingen av en etisk kommitté eller av den ansvariga 

för verksamheten. Flera av artiklarnas etiska aspekter uppfattades som otydligt 

beskrivna men det ansågs inte ha betydelse för artikelns resultat. Det är svårt att dra 

några slutsatser utifrån ett genusperspektiv i denna litteraturstudie. De flesta 

resultatartiklarna tog inte upp genusfrågan och det gick därför inte att utläsa om det 

fanns skillnader på hur män och kvinnor såg på misstag vid läkemedelshantering och 

detta kan ses som en svaghet. Oavsett om det är en man eller kvinna som bidrar med 

kunskap om fel vid läkemedelshantering så är det viktiga att felen uppmärksammas så 

att metoder kan utvecklas utifrån dessa fel.  

 

Utländska studier ligger till grund för litteraturstudiens resultat och därför går resultatet 

inte att jämföra med svensk lagstiftning fullt ut. Den svenska sjukvården kan dock dra 

nytta av resultatet då det som framkommit i litteraturstudien skulle kunna appliceras 

inom svensk sjukvård. Metoder som bar-coding, checklistor, västar, skyltar och så 

vidare kan appliceras om organisation, ledning och personal samarbetar. Det som 

framkommit skulle kunna genomföras utan alltför stora hinder, det som främst behövs 

är godkännande och resurser.  



13 
 

 

Avbrott och distraktioner under läkemedelshanteringen kan leda till allvarliga fel. För 

att reducera störningsmoment kan metoder som västar, skyltar och checklistor 

användas. Dessa hjälpmedel kan användas var för sig eller i kombination med varandra. 

Pape (2003) visar att västar i kombination med checklistor gav en mer säker 

läkemedelshantering med mindre avbrott än att bara använda sig av checklista. Pape et 

al. (2005) framhåller att checklistor och skyltar visade sig öka fokus, underlättade 

arbetet och minskade störningar. Scott et al. (2010) uttrycker att användning av endast 

västar var bra men att det behövs mer forskning. Skyltar och västar är visuella 

hjälpmedel som signalerar att sjuksköterskan inte får störas i sin läkemedelshantering. 

Att använda synliga hjälpmedel för att reducera fel i läkemedelshanteringen har visat sig 

fungera. Västar var ett bra hjälpmedel för att minska felhantering av läkemedel då det 

visade att sjuksköterskan inte skulle störas och fokus kunde då läggas på 

arbetsuppgiften (Kreckler et al. 2008; Pape, 2003; Relihan et al. 2010 & Scott et al. 

2010). Relihan et al. (2010) menar att checklistor var en kontinuerlig kontroll för att se 

att allt var gjort innan läkemedlet administrerats till patienten. Att använda sig av 

checklistor standardiserade läkemedelshanteringen och var en stor hjälp för 

sjuksköterskan och ökade säkerheten. Nguyen et al. (2010) menar att teamarbete i 

samband med en stark ledning behövdes för att kunna standardisera 

läkemedelsprocessen.  

 

Relihan et al. (2010) visar att planering, samarbete och ett bra arbetsflöde minskade 

avbrott och distraktioner. För att åstadkomma detta var det viktigt att uppmärksamma 

problem på arbetsplatsen för att kunna vidta åtgärder och åstadkomma en säkrare miljö 

(Elganzouri et al. 2009). Avvikelserapportering är en viktig del i att göra 

läkemedelshanteringen säkrare och ska göras när misstag inom vården sker. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att rapportera omständigheter där patienten riskerar att 

utsättas för eller har utsatts för skada i vården (SFS 2010: 659). Storli (2008) tar upp att 

sjuksköterskor inte alltid såg på avvikelserapportering som det förbättringsverktyg som 

det faktiskt är och att de var rädda för att bli utpekade. För att kunna förbättra system 

och hitta metoder för att reducera fel vid läkemedelshantering behövs rapporter om var 

misstagen sker. Sjuksköterskor måste bli positivt inställda till att rapportera misstag, för 

att göra vården säkrare för både patienten och vårdgivaren. Då sjuksköterskor kan känna 

att avvikelserapportering är negativ i den bemärkelsen att den riktar sig mot individen 

som lämnar in den så behövs nya rutiner så att avvikelserapportering görs och vården 

säkras. Avvikelserapportering skulle kunna göras anonymt eller göras så att eventuella 

fel inte läggs på individen utan på organisationen. Om fel läggs på organisationen så 

kan alla inblandade tillsammans göra upp en plan på hur vården kan göras säker.  

 

McBride-Henry och Fourer (2007) menar att om sjuksköterskan håller sig till de fem 

rätten; rätt medicin, rätt dos, rätt administreringsväg, rätt tid och rätt patient så 

uppnåddes en säkrare läkemedelshantering. Detta styrks av Socialstyrelsen (SOSFS 

2000:1) som uttrycker att vid iordningställandet av en läkemedelsordination ska 

patientens identitet, läkemedlets namn och styrka samt läkemedlets form, vilken dos och 

vilken tid dosen ska ordineras kontrolleras noga mot ordinationshandlingen. De fem 

rätten är en relativt enkel metod som sjuksköterskan kan använda sig av för att försäkra 

att hanteringen av läkemedel blir säkrare. Om sjuksköterskan följer dessa vid varje 

läkemedelshantering kan sjuksköterskan känna sig säkrare och mer självsäker i att rätt 

läkemedel verkligen administreras till rätt patient. För att undvika misstag är 

dubbelkontroll av läkemedel en strategi som kan användas. Storli (2008) belyser att 
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dubbelkontroll inte alltid följdes på grund av tidsbrist, dubbelkontroll gjordes endast vid 

intravenösa läkemedel medan tabletter ofta bara kontrollerades en gång. Att bara 

dubbelkontrollera vid de moment som ses som svårare där en större risk för att göra fel 

finns gör att risken blir större i de andra delarna av läkemedelshanteringen som inte 

kontrolleras lika noga. Patienten kan skadas även av att få fel läkemedel peroralt likaväl 

som att få fel intravenöst. Att endast dubbelkontrollera i vissa fall är en stor brist i 

säkerheten. Sjuksköterskor behöver få en större respekt även för felmedicinering som 

orsakats av tabletter. 

 

Med hjälp av bar-coding systemet försvinner all pappershantering vid 

läkemedelshanteringen. Detta är positivt då allt sjuksköterskan behöver veta gällande 

patientens ordination och läkemedel som patienten har finns samlat på ett ställe, den 

viktiga informationen blir mer lättillgänglig. Poon et al. (2010) visar att bar-coding 

systemet var ett säkerhetsnät inom läkemedelhanteringen som hjälpte till med att fånga 

upp fel. Marini et al. (2010) påpekar att attityden gentemot bar-coding varierade och att 

detta berodde på åldern och kunskapen hos inblandade sjuksköterskor. Att alla har olika 

attityder och känslor är självklart. När det kommer till införandet av ett nytt tekniskt 

system är det generellt sätt att vänta att åldern och kunskap om teknik spelar in på vad 

som anses om systemet. Ju mer kunskap som finns desto enklare och mer positivt blir 

användandet. Ett annat medicintekniskt system är intravenösa infusionspumpar som 

larmar vid medicineringsfel. Istället för att räkna ut mängden läkemedel manuellt så 

programmeras uppgifterna direkt in i infusionspumpen. Även här krävs utbildning och 

träning vid införandet för att en korrekt hantering ska uppnås. Bowcutt et al. (2008) 

menar att en vård av högre kvalitet uppnåddes med hjälp av infusionspumpar. 

Sjuksköterskan kunde känna sig säkrare då infusionspumpen hade en gräns på mängd 

läkemedel som kunde administreras och varnade vid fel.  

 

Olika system har olika funktion, detsamma gäller för system som hanterar läkemedel. 

Vissa kräver att farmaceuten har en större roll i hanteringen. I bar-coding systemet såväl 

som det automatiska utdelningssystemet har farmaceuten i vissa fall en större roll än 

vanligt gällande läkemedelshanteringen. Farmaceuten fyller då på de läkemedel som 

behövs och kontrollerar de gentemot patienternas journaler. Sjuksköterskan kan då 

känna sig säkrare, men detta kan också leda till fel då sjuksköterskan kanske inte 

kontrollerar läkemedlen så noga. Ett system som bar-coding kan även det medföra att 

sjuksköterskan känner sig tryggare då systemet varnar om fel läkemedel eller fel patient 

skannas in. Detta kan innebära en falsk trygghet om systemet inte fungerar korrekt. Det 

kan vara fel i systemet som sjuksköterskan inte reagerar på eftersom systemet ska varna. 

Detta kan leda till att allvarliga fel begås inom läkemedelhanteringen och att säkerheten 

då riskeras. För att kunna skapa en säkrare vård gällande hantering av läkemedel är det 

viktigt att hela tiden ha koll på ny information och nya system som kontinuerligt 

utvecklas. Beroende på vad det är för metod så är kostnaden varierande såväl som 

svårigheter att genomföra det. Metoder som involverar att till exempel använda sig av 

västar, skyltar och checklistor är relativt enkla att införa samtidigt som de är 

kostnadseffektiva. McBride-Henry och Foureur (2007) visar att negativa aspekter med 

västar kunde vara att texten inte kunde läsas av alla, mer tvätt, varmt samt att bakterier 

samlades. System som bar-coding tar tid att utveckla och kostnaden är större då 

personal måste utbildas och systemet införas. Det finns alltid positiva och negativa 

aspekter, vilket får vägas in innan ett system tas i bruk. Om fördelarna överväger 

nackdelarna kan det vara värt att testa för att förbättra läkemedelshanteringen och 

undvika vårdskador. 
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Det tar tid att lära sig nya system och det är därför viktigt att sjuksköterskan får tid och 

utbildning för att det ska fungera optimalt och vara en förbättrande åtgärd. Användning 

av datoriserade läkemedelsjournaler inom hälso- och sjukvården ökar säkerheten då det 

klart och tydligt står vilken patient som ska ha vad. Sjuksköterskan behöver inte lägga 

tid och energi på att försöka tyda vad läkaren har ordinerat eller försöka få tag på 

läkaren för att fråga vad som egentligen är ordinerat. Detta styrks av McBride-Henry 

och Foureur (2007) där det framkom att säkerheten höjdes när pappersjournalerna 

försvann och läkemedelsjournalerna datoriserades. Skibinski et al. (2007) menar dock 

att en felmarginal alltid måste räknas in i införandet av nya system och att det krävs mer 

forskning för att kunna utveckla ett tekniskt säkert system som kan göra hanteringen av 

läkemedel säkrare. Det måste få ta tid att införa nya system, att få ordning på systemen, 

lära all personal att använda det och korrigera eventuella fel. Det krävs alltså tålamod 

från alla inom organisationen och om alla gör sitt bästa så kan det i slutändan finnas ett 

fullt fungerande system som gör arbetsplatsen säkrare för alla. 

 

För att kunna genomföra förändringar och förbättra säkerheten inom hälso- och 

sjukvården måste ledningen arbeta tillsammans med sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal. Ledningen har en stor roll i säkerhetsarbetet gällande 

läkemedelsprocessen när det kommer till sjuksköterskan såväl som patienten. Detta 

styrks av Elganzouri et al. (2009) som tar upp att ledare inom hälso- och sjukvården 

hade en nyckelroll i att stärka säkerheten i läkemedelsprocessen. För att kunna göra 

förändringar behövs resurser samt att ledningen tar in sjuksköterskans åsikter och råd då 

det är sjuksköterskan som i största grad kommer att tillämpa ändringarna. I McBride-

Henry och Foureur (2007) studie framkom att sjuksköterskorna inte kände att ledningen 

lyssnade till dem utan istället placerade dem i osäkra situationer vilket ledde till att 

sjuksköterskorna kände ett minskat stöd från ledningens sida. Det krävs alltså att olika 

professioner inom hälso- och sjukvården arbetar tillsammans för att möjliggöra en 

förändring som leder till en patientsäkrare vård. I Socialstyrelsens (2004) översikt om 

patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete uttrycks det att patientsäkerhet handlar om att 

vidta åtgärder som höjer säkerheten så att patienten inte skadas i vården. Detta stämmer 

in på vad ledningen tillsammans med övrig personal måste göra för att aktivt förebygga 

skador hos patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan vet vilka rutiner som finns på 

avdelningen och vilka författningar som styr läkemedelshanteringen. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan ha en förmåga att följa rådande författningar, riktlinjer och rutiner men 

även vara delaktig i att förbättra kvalitets- och säkerhetsarbete inom vården. Både 

Nguyen et al. (2010) och Storli (2008) påvisar att kulturen på arbetsplatsen avgjorde hur 

läkemedelsprocessen såg ut och om misstag vågade rapporteras. För att kunna uppnå en 

säkerhetskultur behövs riktlinjer och rutiner. 

 

För att underlätta och göra läkemedelshanteringen säkrare är det viktigt att ha system på 

arbetsplatsen, oavsett om det gäller checklistor eller datorsystem. Det behövs en struktur 

som följer lagar, riktlinjer och författningar då hela hälso- och sjukvården präglas av 

dessa. Författningen (SOSFS 2000:1) betonar att det ska finnas lokala rutiner som 

fastställer en god kvalitet på varje avdelning och att hanteringen av läkemedel 

kontinuerligt ska utvärderas få att uppnå största möjliga säkerhet. Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) uttrycker att sjuksköterskan måste vidta relevanta åtgärder för att 

förebygga att patienter skadas i vården. Ett stort ansvar ligger på sjuksköterskan inom 

hälso- och sjukvårdens område då sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete hela tiden är 
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patienten nära. För att sjuksköterskan ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt 

behövs realistiska scheman och en adekvat personalstyrka. Detta styrks av Hewitt 

(2010) som framhåller att överarbetad personal, trötthet och långa arbetspass ökade 

risken för att fel i läkemedelshanteringen begicks. Detta fann även WHO (2010) som 

påpekar att överarbetad personal är en faktor som leder till misstag vid 

läkemedelshantering. 

 

Hälso- och sjukvårdsinstutioner kan hämta kunskap och därigenom lära från andra 

branscher när det gäller säkerhet. Säkerhetsfokuserade branscher har ofta effektiva 

riktlinjer för hur en god säkerhet uppnås. Iwarson (2010) och Pape (2003) visar att dessa 

riktlinjer kunde tillämpas även inom hälso- och sjukvården i viss mån. Iwarson (2010) 

framhåller att säkerhetsfokuserade branscher såsom flygindustrin och 

kärnkraftsindustrin utvecklade säkerheten kontinuerligt för att upptäcka och på så sätt 

förhindra mänskliga misstag innan de skedde. Arbetet gällande läkemedelshantering 

inom hälso- och sjukvården behöver struktureras så att fel kan förhindras. Pape (2003) 

visar att risktänkande i samband med västar och skyltar var en effektiv metod i att 

förhindra fel i läkemedelshanteringen och denna kunskap har vunnits genom att se på 

hur flygindustrin gör i sitt säkerhetsarbete.  

 

 

Konklusion 
 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som sjuksköterskan kan använda för att 

skapa en säker läkemedelshantering. Det finns ett antal faktorer till att fel vid 

läkemedelshantering uppstår. Det är därför viktigt att hitta faktorer som minskar risken 

för felmedicinering och därmed bidrar till en säkrare vård. Resultatet visar flera olika 

metoder som sjuksköterskan kan använda sig av för att göra läkemedelshanteringen 

säker. I en organisation krävs det samarbete och struktur för att skapa en säker miljö vid 

läkemedelshantering. Användning av västar och skyltar har visat sig minska distraktion 

för sjuksköterskan under läkemedelshanteringen. Checklistor, dubbelkontroll och de 

fem rätten bidrar till en säkrare vård genom att en standardisering av 

läkemedelshanteringen uppstår och allting görs i ordning vilket gör att alla steg lättare 

följs. Tekniska system har visat sig göra läkemedelshanteringen säkrare genom att fel 

kan upptäckas i systemet.  

 

Implikation 
 

Denna litteraturstudie har visat att fel i läkemedelshanteringen har en betydande del till 

de vårdskador som sker och att det behövs mer forskning inom ämnet framförallt i 

Sverige. Hälso- och sjukvården i Sverige kan ta lärdom av andra länders forskning 

gällande säkerhet vid hantering av läkemedel, men behöver även göra egna studier för 

att hitta metoder. Detta på grund av att det kan vara svårt att tilllämpa viss utländsk 

forskning på den svenska hälso- och sjukvården då det finns speciell utrustning, rutiner 

och lagstiftning i olika länder. Fortsatt forskning bör fokusera på att hitta metoder som 

kan göra läkemedelshanteringen säkrare både för patient och sjuksköterska. 
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Det behövs mer riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen för hur läkemedelshanteringen ska 

gå till så att inget missas. Sjuksköterskan har ett ansvar i att vara med och påverka 

organisationen i arbetet mot en säker läkemedelshantering då fokusering på säkerhet vid 

läkemedelshantering minskar onödigt lidande hos patient, angöriga samt vårdpersonal 

och leder till att hälso- och sjukvården blir mer kostnadseffektiv.  

 

För att optimera säkerheten behövs mer utbildning, både teoretisk och praktisk, i 

grundutbildningen om säker läkemedelshantering för att öka kunskapen gällande 

misstag vid läkemedelshantering och hur de kan undvikas. Ett förslag kan vara att lägga 

in föreläsningar med jämna mellanrum. Vid införandet av nya system på arbetsplatsen 

behövs även här utbildning. Det behövs också en kontinuerlig utvärdering av de 

hjälpmedel och metoder som redan används idag för att se om de fungerar effektivt. 
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Tabell 1. Sökhistorik 

 

 

Datum 

 

Databas 
Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 
Urval 1 Urval 2 

 

111005 

 

 

Cinahl 

 

(MH ”Medication 

Errors/PC”) AND (MH 

”Drug Administration”) 

Limiters: Research 

Article; English 

Language; Published 

Date from 20020101-

20111231  

 

 

68 

 

23 

 

20 

 

12 

 

111005 

 

 

Cinahl 

 

(MH ”Drug 

Administration”) AND 

(MH ”Medication 

Systems”) Limiters: 

Research Article; 

English Language; 

Published Date from 

20020101-20111231 

 

 

31 

 

15 

 

4 

 

1 

 

111006 

 

 

Cinahl 

 

(MH “Medication 

Errors/nursing”)  

Limiters: Research 

Article; English 

Language; Published 

Date from 20020101-

20111231 

 

 

12 

 

5 

 

1 

 

1 

 

111006 

 

 

Cinahl 

 

Medication errors* 

(fritext) AND 

Distraction* (fritext) 

Limiters: Research 

Article; English 

Language; Published 

Date from 20020101-

20111231 

 

 

17 

 

8 

 

2 

 

2 
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Datum 

 

 

Databas 
Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 
Urval 1 Urval 2 

 

111006 

 

 

PubMed 

 

”Medication 

Errors/prevention and 

control” [MeSH] 

AND “Medication 

errors/nursing” [MeSH] 

AND ”Medication 

Systems, Hospital” 

[MeSH] Limiters: 

Published in 

the last 10 years; Only 

items with abstract; 

English Language 

 

 

37 

 

18 

 

13 

 

1 

 

111024 

 

Vård i 

Norden 

 

 

Medication (fritext) 

AND Errors (fritext) 

 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Summa 

 

 

170 

 

70 

 

41 

 

18 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod     

 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig  

kvalitet  

2008 

USA 

Cinahl 

Bowcutt, M., 

Rosenkoetter, M., 

Chernecky, C., Wall, 

J., Wynn, D., & 

Serrano, C. 

 

Implementation of an 

intravenous 

medication infusion 

pump system: 

implications for 

nursing 

 

Syftet var att utvärdera 

sjuksköterskors 

uppfattningar om införandet 

av intravenösa 

infusionspumpar, hur det 

funkar gällande omvårdnad, 

fel i läkemedelshanteringen 

samt arbetsglädje.  

 

Frågeformulär som bestod av 

två delar, en demografisk samt 

en där sjuksköterskorna fick 

skatta sina uppfattningar om 

det nya systemet på en skala 1-

5. 1056 sjuksköterskor på ett 

sjukhus blev tillfrågade att 

delta, 691 svarade vilket blev 

ett bortfall på 35 %.  

 

Infusionspumpssystemet ökade 

säkerheten vid 

läkemedelshantering. 

Sjuksköterskorna kände 

tillfredställelse i arbetet när de 

deltog aktivt i tillämpningen av den 

nya teknologin.  

Medel 

2010 

Frankrike 

Cinahl 

Chapuis, C., Roustit, 

M., Bal, G., 

Schwebel, C., Pansu, 

P., & David-

Tchouda, S. 

Automated drug 

dispensing system 

reduces medication 

errors in an intensive 

care setting 

Syftet var att utvärdera ett 

automatiskt 

utdelningssystem när det 

kommer till de olika delarna 

i läkemedelshanteringen 

samt undersöka den kliniska 

betydelsen av 

medicineringsfel och hur 

nöjda de som använder 

systemet är med det. 

 

Randomiserad 

observationsstudie samt 3 

olika frågeformulär. Studien 

genomfördes under 4 månader 

på två olika avdelningar.  

68 sjuksköterskor deltog. 

Studiegruppen observerades 

när de testade det nya systemet 

medan kontrollgruppen hade 

kvar det gamla. Utbildning 

innan systemet infördes samt 

fick använda systemet två 

veckor på avdelningen innan 

datainsamling började. 

Svarskvoten på 

frågeformulären varierade, 

borfallet var 64 % på första, 69 

% på andra och 43 % på tredje 

frågeformuläret.  

Införandet av det automatiska 

utdelningssystemet minskade 

medicineringsfel i samtliga delar av 

hanteringen. De flesta 

sjuksköterskor var nöjda med det 

nya systemet. Viktigt att tänka på 

är att nya system alltid kommer 

med nya risker och det är därför 

nödvändigt att hela tiden utvärdera 

för att bibehålla kvalité. 

 

Hög 



 

         Bilaga B2 

Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

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 en 

metod för att bedöma 

sjusköterskans 

ansträngning, hur mycket 

tid sjuksköterskan lägger 

ner, avbrott som sker samt 

hur arbetsflödet fungerar i 

samband med 

läkemedelshantering. 

Beskrivande 

observationsstudie användes. 

ICE Tool verktyget 

utvecklades för studien. 

Studien genomfördes på tre 

olika medicinsk-kirurgiska 

enheter på tre olika sjukhus. 

Datainsamling genomfördes 

under 72 timmar. 151 st 

sjuksköterskor fick 

möjligheten att delta varav 3st 

avböjde vilket var ett bortfall 

på 2 %. 

 

Studien visar på att distraktioner, 

avbrott och ineffektiva arbetsflöden 

gör att sjusköterskans 

koncentration kan blir störd vilket 

utgör ett hot mot patientsäkerheten. 

En viktig uppgift för 

sjukvårdsorganisationer är att 

uppmärksamma detta och införa 

åtgärder som ökar säkerheten. Att 

skapa en säkerhetskultur där 

sjuksköterskorna inte blir störda 

under läkemedelshanteringen och 

att ha medicinen närmare patienten 

är viktiga delar. 

 

Hög 

2009 

USA 

Cinahl 

Fowler, S., Sohler, P., 

& Zarillo, D. 

Bar-code technology 

for medication 

administration: 

medication errors and 

nurse satisfaction 

Syftet var att beskriva vad 

sjuksköterskor tycker om 

bar-coding systemet före 

och efter introduktionen av 

det samt hur 

läkemedelshanteringen 

påverkas. 

 

Beskrivande och jämförande 

design. Frågeformulär 

gällande sjuksköterskors 

attityder till systemet före, 

3mån- och 6 mån efter 

införandet. Studien 

genomfördes på en kirurgisk 

avdelning med 53 platser. 68 

sjuksköterskor valde att delta i 

studien. Inget bortfall.  

Bar-code systemet ger en säkrare 

läkemedelshantering under hela 

förloppet. Det blir lättare att 

kontrollera att det är rätt patient, 

rätt dos, rätt läkemedel, rätt 

administrationssätt samt rätt tid vid 

utdelning av läkemedel med hjälp 

av det nya systemet. 

Sjuksköterskornas attityd gentemot 

detta systemet blir mer positiv 

desto mer de lär sig, upplevs som 

säkrare än föregående system. 

 

Hög 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig  

kvalitet  

2009 

USA 

Cinahl 

Kliger, J., Blegen, 

M., Gootee, D., & 

O'Neil, E. 

Empowering 

frontline nurses: a 

structured 

intervention enables 

nurses to improve 

medication 

administration 

accuracy.  

 

Syftet var att utvärdera om 

INLP (Integrated Nurse 

Leadership Program) ökar 

säkerheten vid 

läkemedelshantering.  

Observationsstudie med 

slumpmässigt urval. 7 olika 

sjukhus deltog med ett bortfall 

av 7 %. Sex strategier för ökad 

säkerhet vid 

läkemedelshantering testas. 

Strategierna som används 

avser kontroll av ordinations- 

handlingen, märka läkemedlet, 

dubbelkolla patientens ID, ge 

information om läkemedlet till 

patienten, signera i 

ordinationshandlingen efter 

överlämnandet av läkemedel 

samt se till att minska 

distraktion under hela 

processen.  

 

Antal korrekta doser läkemedel 

som delas ut av sjuksköterskan 

ökar från 85 procent (vid studiens 

start) till 96 procent (18 månader 

efter studien) med hjälp av 

programmet.  

 

Hög 

2008 

England 

Cinahl 

Kreckler, S., 

Catchpole, K., 

Bottomley, M., 

Handa, A., & 

McCulloch, P. 

Interruptions during 

drug rounds: an 

observational study 

Syftet var att beskriva 

vilken typ av störningar som 

sker under sjuksköterskans 

läkemedelshantering, hur 

ofta samt hur länge de 

varade och genom detta se 

hur stort problemet är. 

 

Observationsstudie 

genomfördes på en 

operationsavdelning med 37 

platser under en 5 veckors 

period.  

Studien bekräftar att 

sjuksköterskan ofta blir störd under 

läkemedelhanteringen samt att det 

finns ett samband mellan antalet 

störningar och tidpunkten på 

dygnet. Den främsta källan till 

störningar var patienter. 

 

Medel 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig  

kvalitet  

2010 

USA 

Cinahl 

Marini, S., Hasman, 

A., Huijer, H., & 

Dimassi, H. 

Nurses´ attitudes 

toward the use of the 

bar-coding 

medication 

administration system 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors attityder 

gällande bar-coding 

medication (BCMA) 

systemet samt att utvärdera 

hur användbart det är. 

Observationsstudie med 

tvärsnittsundersökningar.  

Frågeformulär användes. 

De 425 sjuksköterskor som 

använde sig av BCMA fick en 

förfrågan om att delta i 

studien. 67 sjuksköterskor 

valde att delta vilket blev ett 

bortfall på 84 %. 

 

Det visade sig att sjuksköterskorna 

hade en positiv attityd gentemot 

BCMA, de var dock en aning 

reserverade och ville se 

förbättringar i systemet. 

Medel 

 

2009 

USA 

PubMed 

Nguyen, E., 

Connolly, P., & 

Wong, V. 

Medication safety 

initiative in reducing 

medication errors 

Syftet var att utvärdera om 

given information om att 

inte störa sjuksköterskan i 

läkemedelshanteringen var 

effektivt i att minska 

medicineringsfel. 

Kohortstudie med retrospektiv 

inriktning.  

45 sjuksköterskor från en 

medicinsk avdelning där 

mycket medicineringsfel 

begåtts deltog i studien. Inget 

bortfall.  

 

  

Studien visar att medicineringsfel 

kan minskas med hjälp av 

information om att inte störa. 

Avbrotten minskade från 81 % till 

99 %.  Viktigt att standardisera 

läkemedelshanteringen och skapa 

en säker miljö för sjuksköterskan 

att arbeta i för att minska 

medicineringsfel. 

 

Medel 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig  

kvalitet  

2003 

USA 

Cinahl 

Pape, T. Applying Airline 

Safety Practices to 

Medication 

Administration 

Syftet var att beskriva hur 

två metoder från 

flygplansindustrin kunde 

tillämpas inom hälso- och 

sjukvården för att minska 

sjuksköterskans 

distraktioner vid 

läkemedelshantering. 

Studie utförd med en 

kontrollgrupp och två 

försöksgrupper. 24 

sjuksköterskor deltog, 8 

stycken i varje grupp. 

Kontrollgruppen arbetade som 

vanligt, försöksgrupp 1 

använde sig av checklista samt 

försöksgrupp 2 av checklista 

och väst. Inget bortfall. 

 

 

”Nyckeln” till att förebygga 

felmedicinering ligger i att kolla på 

hur säkerhets fokuserade 

arbetsområden arbetar. 

Undersökningsgrupperna visade på 

minskad distraktion, mest skillnad 

mellan kontrollgrupp och 

försöksgrupp 2 som använde sig av 

både checklista och väst. 

Avdelningschefen bör motsätta sig 

onödig konversation, använda 

synliga symboler, använda sig av 

checklistor och minska störningar 

så som ljud vid 

läkemedelshantering. 

 

Hög 

2005 

USA 

Cinahl 

Pape, T., Guerra, D., 

Muzquiz, M., Bryant, 

J., Ingram, M., 

Schranner, B., et al.  

Innovative 

approaches to 

reducing nurses´ 

distractions during 

medication 

administration 

Syftet var att beskriva 

metoder som kan motverka 

störningar och främja en 

säkrare 

läkemedelshantering. 

Observationer samt 

frågeformulär användes. 

Randomiserat urval. 

5 avdelningar valdes ut efter 

dess vilja att delta i studien. 78 

sjuksköterskor observerades 

under läkemedelshanteringen. 

Inget bortfall. 

 

Checklistor och skyltar visade sig 

öka sjuksköterskans fokus, 

underlättade arbetet samt minskade 

störningar under 

läkemedelshanteringen. Dessa är 

billiga och bra sätt för 

sjuksköterskan att bli påmind om 

att minska störningar. 

 

Hög 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig  

kvalitet  

2010 

USA 

Cinahl 

Poon, E., Keohane, 

C., Yoon, C., 

Ditmore, M., Bane, 

A., Levtzion-Korach, 

O. et al. 

Effect of bar-code 

technology on the 

safety of medication 

administration 

Syftet var att undersöka 

vilken effect bar-code 

eMAR (elektroniskt 

medicinskt administrations 

system) hade på 

administration, felkvoten 

och i att förebygga 

biverkningar. 

Kvasiexperimentell studie med 

en jämförelse mellan enheter 

som använder sig av eMAR 

och de som inte gör det under 

en 9 månadersperiod. 35 olika 

avdelningar deltog. 

Observation av 

läkemedelshantering 2-4 

veckor före införandet och 4-8 

veckor efter. 6723 

administrations tillfällen 

observerades utan användning 

av eMAR och 7318 med 

användning av eMAR.  

 

Det framkom att bar-code eMAR 

är en viktig del i att förbättra 

säkerheten kring 

medicinhanteringen samt att bar-

code eMAR signifikant minskar fel 

vid läkemedelshantering och 

administrering. 

Medel 

2010 

Irland 

Cinahl 

Relihan, E., O'Brien, 

V., O'Hara, S., & 

Silke, B. 

The impact of a set of 

interventions to 

reduce interruptions 

and distractions to 

nurses during 

medication 

administration 

 

Syftet var att bedöma hur 

olika metoder för att minska 

störningar under 

läkemedelshanteringen 

fungerar. 

Observationsstudie före och 

efter införandet av checklistor, 

skyltar, västar samt utbildning 

för personalen. 31 

sjuksköterskor deltog. 

Innehållet i denna studie visar på 

att kombination av olika metoder 

för att minska störningar är en 

framgång som minskar misstag 

inom läkemedelshantering. 

Medel 
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Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig  

kvalitet  

2010 

Skottland 

Cinahl 

Scott, J., Williams, 

D., Ingram, J., & 

Mackenzie, F.  

The effectiveness of 

drug round tabards in 

reducing incidence of 

medication errors 

Syftet var att undersöka om 

röda västar med texten stör 

ej minskar antalet avbrott 

under 

läkemedelshanteringen och 

på så sätt ökar 

patientsäkerheten. 

 

Icke randomiserad studie med 

frågeformulär samt 

observation. De avdelningar 

på ett sjukhus som var 

intresserade fick anmäla sitt 

intresse att delta i studien. 3 

avdelningar med 33 

sjuksköterskor deltog. 

 

Avbrotten vid läkemedelshantering 

minskade efter införandet av 

västar. 

Distraktioner och avbrott i 

samband med  

läkemedelshanteringen kan få stora 

konsekvenser gällande 

patientsäkerheten men mer studier 

huruvida västar är ett bra alternativ 

till att minska läkemedelsfel 

behövs. 

 

Medel  
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod     
 

 

Publikationsår  

Land  

Databas  

 

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

Urval  

Bortfall  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig  

kvalitet  

2007 

Nya Zeeland 

Cinahl 

McBride-Henry, 

K., & Foureur, M. 

A secondary care 

nursing perspective on 

medication 

administration safety 

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor på 

vårdavdelning uppfattar 

säkerhet gällande 

läkemedelshantering samt 

faktorer som bidrar till 

ökad respektive minskad 

säkerhet. 

 

3 fokusgrupper med 6-10 

sjuksköterskor i varje. 

Semistrukturerade frågor 

användes och alla diskussioner 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. Inget bortfall. 

Innehållet i studien pekar på 

sjuksköterskans förmåga att göra 

vården patientsäkrare och att det 

därför är av vikt att inkludera 

sjuksköterskan i beslut gällande 

kvalité förbättring. Att ta hjälp av 

vårdlaget och förändringar i 

arbetsmiljön anses viktigt för en 

mer patientsäker vård. 

  

Hög 

2008 

Norge 

Vård i Norden 

Storli, M. Feilmedisinering i 

sykehus – 

organisasjonskulturens 

påvirkning 

Syftet var att beskriva 

vilka 

organisationskulturella 

faktorer som påverkade 

förekomsten av 

medicineringsfel och 

rapportering av dessa på 

ett sjukhus. 

 

32 sjuksköterskor indelade i 4 

fokusgrupper skulle delta men 

10 föll bort. Intervjuer i varje 

fokusgrupp som spelades in 

och transkriberades ordagrant. 

Sjukhuset där studien 

genomfördes utmärkte sig för 

låg avvikelserapportering.  

 

Den enskilda sjuksköterskan 

ansågs ha det största ansvaret för 

att undvika medicineringsfel. För 

att undvika fel vid 

läkemedelshantering och öka 

patientsäkerheten bör sjukhusen 

lägga större vikt på systematisk 

upplärning i säkerhetsrutiner och 

påverka så att inte allt ansvar och 

skuld hamnar på individen. 

Systemet måste gå från en 

skuldkultur till en säkerhetskultur.  

 

Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod 
 

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod  

Urval  

Bortfall  

Slutsats  Vetenskaplig  

kvalitet  

2007 

USA 

Cinahl 

Skibinski, K., 

White, B., Lin, L., 

Dong, Y., & Wu, 

W. 

Effects of technological 

interventions on the 

safety of a medication-

use system 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av att införa 

ny teknologi för att 

förbättra 

läkemedelhanteringen.  

Kombination av kvantitativ och 

kvalitativ metod med intervjuer, 

observation och dataanalys.  

Avdelningar valdes ut på grund 

av sin höga patient kvot, 

stabilitet i personalstyrkan samt 

viljan att delta i studien. De 

teknologier som infördes var 

bar-coding, ett system som 

används i administreringsfasen - 

point-of-care (POC) samt ett 

system för automatiserad 

utdelning (RX).  

 

Införandet av den nya teknologin 

inom läkemedelshanteringen gjorde 

hela processen standardiserad, den 

tog mindre tid och processen blev 

mer noggrann.  
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