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Nyckelord Felaktig läkemedelshantering, sjuksköterska, 

förebygga 

Sammanfattning Felaktig läkemedelshantering är vanligt 

förekommande och orsakar lidande hos patienter 

samt stora kostnader för samhället. Trots att 

problemet är känt ses ingen minskning av 

prevalensen samtidigt som läkemedelsanvändningen 

ökar. Sjuksköterskan är till stor del inblandad i 

läkemedelshanteringen på sjukhusen och ansvarar 

för att den är patientsäker. Syftet med studien var att 

belysa de risker och förbättringsområden som finns i 

sjuksköterskans läkemedelshantering samt hur 

felaktig läkemedelshantering kan förebyggas. 

Litteraturstudiens ansats var induktiv och 18 artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ metod användes. 

Resultatet som framkom var att arbetsmiljön med 

stress och många avbrott i läkemedelshanteringen 

ökade risken för felaktig läkemedelhantering. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan, patienten 

och andra vårdgivare kan förbättras och har 

betydelse för patientsäkerheten, antalet 

sjuksköterskor och nivån på deras utbildning är 

också av stor betydelse. Framtida forskning kan 

inrikta sig på att förbättra sjuksköterskans 

arbetsmiljö som att göra studier där sjuksköterskan 

som sköter medicinutdelningen har på sig en speciell 

klädsel för att inte bli störd, samt delegation av 

telefonsamtal och andra arbetsuppgifter. Det skulle 

även vara bra med mer utbildning i farmakologi 

både i grundutbildningen för sjuksköterskor samt 

som endagsutbildningar på arbetsplatserna. 
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Abstract Medication errors are a common problem and causes 

suffering in patients and high costs for the society. 

Although the issue is well known there has been no 

reduction in prevalence and the drug usage are 

rapidly increasing. The registered nurse is involved  

very much in the handling of drugs at hospitals and 

is responsible for the patient’s safety. The purpose of 

this study was to highlight the risks and areas for 

improvement that exists in the nurse's drug handling 

and how medication errors are preventable. The 

approach of this literature study was inductive and 

18 articles with both qualitative and quantitative 

methods were included. The result that emerged was 

that the work stress and frequent interruptions in the 

medication handling increased the risk of medication 

errors. The communication between registered 

nurses, patients and other caregivers can be 

improved and is relevant to patient safety. The 

number of registered nurses in the ward and their 

level of education were of great importance. Future 

research could focus on improving the nurses work 

environment. A study where the nurse in charge of 

the medication handling is not to be disturbed, for 

example wearing a special outfit and delegate 

telephone calls and other tasks could be of interest. 

It would also be good to implement more training in 

pharmacology, both in the basic training for 

registered nurses as well as 1-day courses at the 

workplaces. 
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Inledning 
 

Enligt World Health Organization [WHO] (2011) har medicinanvändandet ökat 

drastiskt de senaste åren, det botar fler sjuka men medför också ökade risker i 

läkemedelshanteringen. Många fler människor på sjukhus blir felmedicinerade med 

allvarliga följder. Socialstyrelsen (u.å.) menar att en av 10 vårddagar eller 630 000 

vårddygn per år i Sverige beror på att patienter fått felaktig läkemedelsbehandling, fel 

som innefattar överdosering eller förväxling av patient. Ett genomsnittligt vårddygn på 

ett länssjukhus kostade 2009, enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting 

[SKL] (2010), 7921 kronor. Apoteket (u.å.) drar det ett steg längre och menar att mer än 

var fjärde patient får felaktig läkemedelsbehandling och att detta medför kostnader på 

mer än 30 miljarder kronor, bara i Sverige. Enligt Choo, Hutchinson och Bucknall 

(2010) är felaktig läkemedelshantering ett av de vanligaste felen som begås på 

sjukhusens vårdavdelningar, fel som ofta leder till vårdskador. I USA beräknas 7000 

personer per år dö som en direkt följd av felaktig läkemedelshantering och med en 

kostnad på 77 miljarder dollar (ibid.). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) finns kravet på god vård. 

Denna goda vård innebär att tillgodose patientens kontinuitet och säkerhet i 

behandlingen. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att vårdgivaren ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som gör att HSL uppfylls. 

Vårdgivaren har ansvar för att vidta de åtgärder som krävs för en patientsäker 

verksamhet och för att undvika vårdskador.  

 

International Council of Nurses' [ICN] etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007) tar upp det faktum att sjuksköterskan skall främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. För att göra detta är det av stor vikt att 

sjuksköterskan samordnar sitt arbete med andra yrkesgrupper, att det utvecklas 

standarder för omvårdnad och en arbetsmiljö som främjar säkerhet och vårdkvalitet.  

 

 

Bakgrund 
 

Läkemedelshantering i vården  
 

Med läkemedelshantering avses enligt Vårdhandboken (2012) ordination, 

iordningsställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. 

Sjuksköterskan har som sin uppgift att iordningställa en, från läkaren, given ordination, 

och skall direkt efter iordningsställandet administrera läkemedlet till patienten. Ett 

iordningsställt läkemedel skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1), märkas med patientens 

identitet, läkemedlets namn, styrka och dos samt övriga uppgifter som behövs för en 

säker läkemedelshantering. Den som iordningsställt ett läkemedel ansvarar även för att 

kontrollera dos och doseringstidpunkt mot ordinationen samt administrera vid rätt 

tidpunkt och till rätt patient (ibid.).  
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Hälso- och sjukvården är en bransch där skillnaden mellan framgångsrik behandling och 

livshotande tillstånd ibland kan vara mycket små. I samband med vård av patienter 

uppkommer situationer som på förhand inte kan kontrolleras eller förutses (Ödegård, 

2006). Läkemedelshantering är enligt Evans (2009) en av sjuksköterskans mest 

riskfyllda uppgifter då det förknippas med förödande konsekvenser om det blir fel. Den 

mest utsatta riskgruppen är enligt Socialstyrelsen (u.å.) äldre patienter då den 

genomsnittliga patienten över 80 år får fem läkemedel om dagen. En del äldre patienter 

har dessutom sämre insikt i sin läkemedelsbehandling än yngre, vilket också anses bidra 

till den ökade risken (ibid.).  
 

 

 

Felaktig läkemedelshantering  
 

Problemet med felaktig läkemedelshantering är något som på senare år har tagits på 

större allvar än tidigare (Wolf, 2007). De senaste åren har det avlidit fler människor i 

USA på grund av misstag i hanteringen med läkemedel än det är som har avlidit av 

bilolyckor, bröstcancer eller AIDS, var för sig. Ett stort problem har dock varit att 

felaktig läkemedelshantering inte har setts som ett hot mot folkhälsan, vilket lett till att 

förändringen på klinikerna för att förbättra rutiner och säkerheten vid medicinhantering 

har varit marginell (ibid.).  
 
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention [NCC 

MERCP] (2012, s.1) definierar felaktig läkemedelshantering: 

 

A medication error is any preventable event that may cause or lead to 

inappropriate medication use or patient harm while the medication is in 

the control of the health care professional, patient, or consumer. Such 

events may be related to professional practice, health care products, 

procedures, and systems, including prescribing; order communication; 

product labeling, packaging, and nomenclature; compounding; 

dispensing; distribution; administration; education; monitoring; and use  

 

Vårdhandbokens (2012, i.s.) definition menar att ett läkemedelrelaterat problem är ”en 

händelse eller omständigheter som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller 

potentiellt hindrar/interagerar med önskat hälsoutfall” (i.s.). 

 

En av de vanligaste orsakerna till att fel uppstår är otydliga ordinationer med svårtydd 

handstil (Evans, 2009). Under senare tid har datoriserade ordinationer börjat användas 

vilket tenderar att leda till färre misstag gällande läkemedelshantering inom 

sjuksköterskans profession och Wolf (2007) styrker detta och menar att teknisk 

utveckling är bra för att eliminera felaktig läkemedelshantering. De datorbaserade 

programmen skall kunna varna för läkemedelsinteraktioner, allergier, överdoseringar, 

ge uppdateringar angående nya läkemedel samt ge specifik läkemedelsinformation för 

att förhindra förväxling av läkemedel med liknande preparatnamn (ibid.). 

 

Enligt Evans (2009) har sjuksköterskan för hög arbetsbelastning och hinner därför inte 

genomföra de steg som krävs för säker läkemedelshantering, sjuksköterskan upplever 

ofta distraktion från olika håll samt trötthet vid iordningsställande vilket också påverkar 
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säkerheten. Vidare menar Evans (2009) att de vanligaste läkemedlen som används fel är 

de läkemedel som finns i många olika beredningsformer samt att det finns många olika 

preparat för samma sak som ofta har liknande namn. Det tycks även finnas ett samband 

mellan olika patientgrupper och felmedicinering. De som kräver många olika 

farmakologiska preparat, äldre samt barn behöver ofta ökad övervakning och kontroll 

för att undvika allvarliga händelser (ibid.). 

 

 

Säker läkemedelshantering 
 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2009) måste säkerhetsarbetet ses som en 

helhet och kopplas samman med bemanning, kompetens, arbetstid och ekonomi. För att 

uppnå säker vård behövs det förståelse för att alla delar i arbetsmiljön är lika viktiga. 

Vidare menar SSF (2009) att kvaliteten avgörs av den enskilda sjuksköterskans 

kompetens och hur vården genomförs, en vård som bygger på lika delar evidensbaserad 

kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. Ju fler sjuksköterskor med hög utbildning 

desto färre vårdskador uppstår. Dessutom gör SSF (2009) en koppling mellan antalet 

sjuksköterskor i patientnära vård och uppkomna komplikationer där fler sjuksköterskor 

tenderar att leda till färre läkemedelsmisstag. Vårdhandboken (2012) menar att 

läkemedelshantering alltid medför en risk för patienten, en risk kopplad till misstag av 

vårdpersonal. Sjuksköterskan har en stor roll i arbetet runt läkemedel, 

iordningsställande av ordination, administrering och uppföljning, många steg som kan 

innehålla potentiella fel och misstag (ibid.).  

 

 

Sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering  
 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) tar upp 

det faktum att det ingår i professionen att sjuksköterskan skall hantera läkemedel på ett 

korrekt sätt genom kunskaper inom farmakologi. Sjuksköterskan skall dessutom kritiskt 

granska egen dokumentation, uppmärksamma arbetsrelaterade risker samt inspirera till 

införande av ny kunskap (ibid.). 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall hälso- och sjukvårdspersonalen 

rapportera händelser som har medfört eller kunde ha medfört vårdskada till patienten. 

Vårdgivaren gör en bedömning av inträffad händelse och rapporterar enligt Lex Maria 

till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen utreder händelsen och vidtar de åtgärder som krävs 

för att säkerställa hög patientsäkerhet, något som kan innebära återtagen legitimation 

om händelsen anses tillräckligt allvarlig. Socialstyrelsen har även möjlighet att 

återkräva en sjuksköterskas legitimation om sjuksköterskan visar sig vara grovt 

olämplig att utöva yrket (ibid.). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) bör en vårdgivare anmäla 

händelser som feldoseringar och felaktiga förskrivningar, händelser som involverar 

läkemedel som på något sätt blir felaktigt administrerat till patienten (ibid.). Mellan åren 

1994-2003 var cirka 35 % av alla Lex Maria-anmälningar relaterade till 

läkemedelshändelser och just läkemedelshantering anses vara den vanligaste orsaken till 

misstag inom vården (Ödegård, 2006). Anledningen till den höga andelen rapporterade 

läkemedelshändelser tros vara att det är många steg innan patienten har administrerats 
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läkemedlet. Vidare menar Ödegård (2006) att det finns ett stort mörkertal gällande 

incidenter rörande felaktig läkemedelshantering då det anses skambelagt samt att 

sjuksköterskor inte vågar anmäla då risken finns för att bli ”uthängd” (ibid.).  

 

Choo et al. (2010) menar att det finns fem stycken ”rätt” när det gäller sjuksköterskans 

arbete med läkemedelshantering. Dessa fem är att se till att det är rätt läkemedel, rätt 

dos, rätt beredningsform och administrationsväg, rätt tid och rätt patient. Det anses dock 

inte tillräckligt att sjuksköterskan endast går efter dessa fem punkter utan hon måste 

även ha kunskap om läkemedlets biverkningar, indikationer och kontraindikationer för 

att genomföra säker läkemedelshantering. Choo et al. (2010) menar också att det finns 

två huvudorsaker till felaktig läkemedelshantering: det individuella förhållningssättet 

samt verksamhetens förhållningssätt. De negativa följderna av sjuksköterskans beteende 

uppstår då hon uppträder osäkert, påverkas av glömska, ouppmärksamhet, dålig 

motivation, slarv, vårdslöshet eller har en övertro på sin egen förmåga. Verksamhetens 

förhållningssätt är också viktigt för att undvika misstag, det måste finnas ett uttalat 

system för läkemedelshantering för att sjuksköterskan ska kunna arbeta så säkert som 

möjligt (ibid.).  

 

Sjuksköterskan har en betydande roll för patientens säkerhet och trots att många studier 

gjorts i syfte att minska vårdskadorna är problemet fortfarande alarmerande. Denna 

studie ska belysa vad sjuksköterskan har för roll i att förbättra säkerheten genom 

samtliga steg av läkemedelshanteringen. Studien kommer också att undersöka hur 

sjuksköterskans läkemedelshantering kan utvecklas och bli tryggare för en bättre och 

säkrare patientvård 

 

 

Syfte 
 

Syftet var att belysa risker och förbättringsområden vid sjuksköterskans 

läkemedelshantering samt hur felaktig läkemedelshantering kan förebyggas.   

 

 

Metod 
 

Den här litteraturstudien har genomförts enligt Fribergs (2006) metod. Felaktig 

läkemedelshantering var huvudtemat och arbetet inleddes med att genom diskussion få 

fram ett snävare problemområde vilket resulterade i valet att fokusera på 

sjuksköterskan, att förebygga felaktig läkemedelshantering samt att det skulle vara 

inriktat på sjukhusmiljön. Efter detta formulerades ett syfte.   

 

 

Datainsamling 
 

Insamlingen inleddes med fritextsökningar i databaserna Cinahl, Academic Search Elite 

samt Pubmed för att få en överblick över mängden artiklar inom området. Efter detta 

påbörjades sökningar efter aktuell litteratur där sökorden hade bestämts utifrån syftet. 

De sökord som användes var: felaktig läkemedelshantering, sjuksköterska samt 
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förebygga. Databaserna som användes var: Cinahl, Academic Search Elite, Pubmed 

samt Psychinfo (bilaga A1-A2). De valda sökorden översattes till engelska och söktes 

sedan som MeSH-termer eller subject headings i de olika databaserna. I databaser där 

det inte fanns några MeSH-termer användes fritextsökning eller en kombination av 

MeSH-termer och fritext. I databaserna användes ”limits” för att begränsa sökningarna: 

artiklarna skulle vara engelskspråkiga och vara publicerade mellan 2007-2012. 

 

Då det var svårt att hitta några interventionsstudier togs beslutet att artiklarna även fick 

vara studier som undersökte rapporterade missar i läkemedelshanteringen 

 

Inklusionskriterier som användes var: patient inneliggande på sjukhus, att det skulle 

vara sjuksköterskans läkemedelshantering, artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2007 och 2012, artiklarna skulle vara vetenskapliga samt behandla problem med 

läkemedelshantering och/eller lösning på felaktig läkemedelshantering. 

 

Exklusionkriterier var att artiklarna inte skulle handla om kemoterapi då den formen av 

läkemedel iordningställs av farmaceuter och inte den allmänna sjuksköterskan. 

Dessutom exkluderades artiklar som undersökte effekten av att använda teknik med 

streckkoder vid läkemedelshantering. Andra artiklar som exkluderades var de som 

behandlade patienter i hemsjukvård. Artiklarna skulle inte heller vara så kallade Review 

artiklar.  

 

Under artikelsökningarna i de olika databaserna lästes först titlarna igenom för att 

avgöra om studierna hade någon relevans gentemot syftet. Resultatet av sökningarna 

(bilaga A1-A2) i de fyra databaserna blev sammanlagt 206 träffar. Av dessa träffar 

valdes 107 artiklar ut för läsning av abstract. Till urval 1 valdes 37 artiklar ut. Artiklarna 

lästes i sin helhet, först enskilt och sedan gemensamt för att uppnå konsensus. Till urval 

2 togs 18 artiklar ut, 13 stycken med kvantitativ metod (bilaga B1-B7), 3 stycken med 

kvalitativ metod (bilaga C1-C2) samt 2 stycken med mixad metod (bilaga D1). Av 

artiklarna som valdes ut till resultatet bedömdes 7 stycken vara av låg kvalitet, 8 stycken 

bedömdes ha medelkvalitet och 3 stycken bedömdes ha hög kvalitet. 

 

 

Databearbetning 
 

Båda författarna till föreliggande uppsats läste samtliga artiklar som sedan delades upp 

för sammanfattning utefter rubrikerna syfte, metod/urval och slutsats, dessa redovisas i 

bilagorna B1-B7, C1- C2 och D1. Artiklarnas resultat lästes igenom ett flertal gånger 

och diskuterades sedan författarna emellan. Det som framkom i artiklarnas resultat och 

som kunde kopplas till litteraturstudiens syfte skrevs ner i ett Worddokument. Vid 

genomgång av artiklarnas resultat framkom tre teman vilka var: Kommunikation och 

samarbete, arbetsmiljö samt utbildning och därefter parades artiklarna ihop efter de 

gemensamma ämnena som framkommit, vissa artiklar användes under fler än ett tema. 

Då artiklarnas resultat sammankopplades resulterade detta i olika teman i 

litteraturstudiens resultat. 
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Resultat 
 

Litteraturstudien belyser studier som behandlar problemen med och möjliga lösningar 

på felaktig läkemedelshantering. Tre teman framkom där det första temat behandlar 

kommunikation i samband med läkemedelshantering, det andra temat behandlar 

arbetsmiljön i samband med läkemedelshantering och det tredje temat behandlar 

utbildning i relation till felaktig läkemedelshantering. 

 

 

Kommunikation och samarbete relaterat till felaktig 

läkemedelshantering 
 

Kommunikation mellan de som har hand om en patient hade en direkt inverkan på 

patientsäkerheten (Havens, Vasey, Gittel & Lin, 2010), ju sämre kommunikation desto 

fler fel begicks i läkemedelshanteringen. De sjuksköterskor som uppgav att de hade en 

väl fungerande kontakt med andra vårdgivare gjorde färre misstag när det gällde 

administrering av läkemedel. Detta resultat kom även Chaboyer, Johnson, Hardy, 

Gehrke och Panuwatwanich (2010) fram till, de menade att dålig kommunikation, 

speciellt vid personalbyte, var förknippat med lägre patientsäkerhet. Chang och Mark 

(2009) studerade kvaliteten på kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare och 

fann ett samband med andelen rapporterade avvikelser gällande felaktig 

läkemedelshantering. Sämre kommunikation ökade risken för att icke-allvarliga fel 

begicks men inget samband mellan kommunikation och allvarliga fel framkom (ibid.). 

Studier visade att sjuksköterskans kommunikation och samarbete med både kollegor 

och patienter var av betydelse för säker läkemedelshantering (Chaboyer, et al., 2010; 

Chang & Mark, 2009; Johnson, Tran & Young, 2011). Även om Chang och Mark 

(2009) inte hittade några samband mellan allvarliga läkemedelsfel och dålig 

kommunikation mellan sjuksköterska och läkare ansåg de att god kommunikation 

underlättade läkemedelshanteringen för alla i vårdkedjan. Havens et al. (2010) kom 

fram till att kommunikation mellan vårdpersonal hade ett starkt samband med 

patientsäkerhet relaterat till läkemedelshantering. Bättre kommunikation gav bättre 

patientsäkerhet medan brister i kommunikationen mellan olika avdelningar och olika 

professioner kunde äventyra patientsäkerheten. De fann även att kommunikationen 

mellan sjuksköterskor var bättre än den mellan sjuksköterskor och andra yrkesgrupper 

på sjukhusen (Havens, et al., 2010).  

 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient visade sig vara av stor vikt (Johnson, 

et al., 2011). Författarna menade att ett vanligt problem var utebliven dos som berodde 

på att patienten inte varit närvarande vid läkemedelsronden. En lösning på detta ansågs 

vara ett medicinkort som lades på patienternas bord för att påminna dem om att säga till 

när de kom tillbaka och på så sätt eliminera risken för utebliven dos (ibid). Haw, Stubbs 

och Dickens (2007) fann i sin studie att risken för felaktig dosering eller administrering 

var signifikant högre då patienterna hade någon form av mental funktionsnedsättning 

och inte kunde prata eller förstå vad sjuksköterskan sa.   

 

Ett problem med läkemedelshantering var att läkarna skrev otydliga ordinationer och på 

så sätt kunde misstag uppstå (Dickson & Flynn, 2012). Ett sätt att reducera dessa risker 

var att använda datoriserade ordinationer. Även en studie gjord av Walsh et al. (2008) 
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fann detta och visade på fördelen med datoriserade ordinationer. Walsh et al. (2008) 

fann att 7 % färre allvarliga misstag gjordes då ordinationen var skriven i dator, det 

fanns dock ingen signifikant skillnad i antalet uppkomna vårdskador (ibid.). 

Sjuksköterskorna i en studie gjord av Dickson och Flynn (2012) ansåg att de hade en 

avgörande roll för patienternas säkerhet. Återkommande för sjuksköterskorna var 

konfronteringen med läkare angående ordinationer som inte gått att utläsa samt att de 

fick avstyra felmedicineringar. Avvikelserapporter användes i fall där det fanns ett 

datasystem som var tillgängligt för ändamålet, annars korrigerades misstaget genom 

telefonkontakt med läkaren eller apoteket dock med resultatet att liknande avvikelser 

återkom. Sjuksköterskorna angav att även om grunden i deras förebyggande arbete 

gällande felmedicinering vilade på sjuksköterskans fem ”rätt” angav de vikten av 

evidensbaserad vård samt ett nära samarbete och öppen kommunikation med övriga 

professioner involverade i vården (Dickson & Flynn, 2012).  

 

Costello, Torowicz och Yeh (2007) fann att utvecklandet av ett nytt avvikelseformulär 

hade ett positivt samband med andelen rapporterade avvikelser. Det nya formuläret 

ansågs enklare att fylla i samt att det inte gav skuldkänslor på samma sätt som det 

föregående. Införandet av detta formulär samt införande av utbildning i klinisk 

farmakologi och tillgång till expertis i form av en farmaceut hade en positiv effekt på 

antalet avvikelser gällande felaktig läkemedelshantering. Andelen rapporterade 

avvikelser ökade dramatiskt samtidigt som andelen avvikelser gällande allvarliga 

läkemedelsfel eliminerades (Costello et al., 2007). Sarvadikar, Prescott och Williams 

(2010) fann att det fanns skillnad i olika yrkesgruppers attityder att rapportera fel inom 

läkemedelshanteringen. Sjuksköterskor visade sig vara mer positivt inställda till 

avvikelserapportering än läkare men även att de ibland valde att inte rapportera, ofta av 

rädsla för att bli uthängd eller bli av med jobbet. Skamkänslor angavs också som en 

anledning till att inte rapportera en avvikelse (ibid.). 

 

 

Arbetsmiljön relaterat till felaktig läkemedelshantering 
 

Arbetsmiljön hade inverkan på felaktig läkemedelshantering (Haw et al., 2007; 

Hemingway, Baxter, Smith, Burgess-Dawson & Dewhirst, 2011; Johnson et al., 2011; 

Joolaee, Hajibabaee, Peyrovi, Haghani & Bahrani, 2011; Palese, Sartor, Cotstaperaria & 

Bresadola, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att den största barriäreren för säker 

läkemedelshantering var arbetsmiljön: att de blev upptagna av annat, att avdelningen var 

högljudd och att de blev avbrutna. Andra problem var att de var ensamma med ansvaret 

för läkemedelsutdelningen på avdelningen eller att patienterna inte var följsamma 

gällande medicineringen (ibid.). Palese et al. (2009) samt Joolaee et al. (2011) fann att 

ju mer sjuksköterskan hade att göra och ju fler avbrott sjuksköterskan utsattes för, desto 

fler fel i läkemedelshanteringen uppstod. Joolaee et al. (2011) fann dock inget samband 

när det gällde att sjuksköterskorna rapporterade de misstag som skett i förhållande till 

att de blivit avbrutna. Palese et al. (2009) fann att sjuksköterskorna som deltog i studien 

ansåg att de största riskerna i läkemedelshanteringen var att ta emot telefonsamtal samt 

att patienter påkallade uppmärksamhet. Oförutsedda avbrott förknippades med hög risk 

för misstag och denna risk var som störst på morgonen och på eftermiddagen, avbrotten 

ledde i snitt till att läkemedelsronderna förlängdes med 11 minuter.  På morgonen och 

vid kl. 16.00 berodde avbrotten enligt Palese et al. (2009) främst på att inte medicinen 

fanns delad i medicinvagnarna och personalen var tvungna att gå till medicinrummet för 
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att hämta den aktuella medicinen. Både vid klockan 12.00 och klockan 20.00 var de 

vanligaste orsakerna till avbruten läkemedelshantering patienter som hade frågor eller 

på annat sätt krävde uppmärksamhet (ibid.). Haw et al. (2007) visade att minst andel fel 

i läkemedelshanteringen gjordes vid läkemedelsronden klockan 22.00.   

 

De flesta fel sjuksköterskan gjort berodde enligt Johnson et al. (2011) på fel vid något 

av de fem ”rätt” som finns vid varje administreringstillfälle. Författarna identifierade tre 

olika kategorier då risk för felaktig läkemedelshantering förelåg, dessa inkluderade 

administrering av läkemedel, förvaring av läkemedel samt avvikelsehantering. Olika 

strategier för att undvika fel i någon av dessa kategorier framkom, bland annat kontroll 

av signeringslista vid personalbyte samt att ha någon form av speciell 

administreringsklädsel under läkemedelsronder (ibid.). Även Chaboyer et al. (2010) 

fann att implementeringen av en speciell klädsel vid läkemedelshanteringen samt en 

ombyggnation av läkemedelsrummen bidrog till en halvering i antalet allvarliga fall av 

felaktig läkemedelshantering. Ett annat sätt att undvika misstag på var det som 

Dickinson, McCall, Twomey och James (2010) kom fram till, där två olika 

sjuksköterskor gjorde samma uträkning av ordinationen och sen jämförde dessa för att 

på så sätt undvika misstag. Resultatet visade att fördelarna med detta var att det 

skyddade sjuksköterskor från de konsekvenser en enskild sjuksköterska kunde råka ut 

för vid felaktig läkemedelshantering. En annan slutsats var att det blev ett tillfälle för 

kunskapsöverföring från mer erfarna sjuksköterskor till de med mindre erfarenhet 

(ibid.).  

 

 

Utbildning relaterat till felaktig läkemedelshantering 
 

Bertsche et al. (2008) fann att prevalensen för felaktig läkemedelshantering var 

alarmerande, drygt 60 % av samtliga fall de studerat innehöll någon form av fel, detta 

även om sjuksköterskorna var erfarna. De flesta felen uppkom i förberedelsefasen då 

läkemedlet skulle iordningsställas, oftast då sjuksköterskan inte hade tillräcklig 

utbildning i hanteringen av läkemedel. Flera studier (Bergqvist, Ulfvarson & Karlsson, 

2009; Chang & Mark, 2009; Drach-Zahavy & Pud, 2010) visade att högre utbildning 

ledde till en avsevärd förbättring i läkemedelshanteringen. Kendall-Gallagher och 

Blegen (2009) fann att ju fler legitimerade sjuksköterskor och ju större andel 

sjuksköterskor med specialistinriktning på en avdelning, desto färre misstag begicks i 

läkemedelshanteringen. De fann även att ju längre erfarenhet sjuksköterskan hade desto 

färre fel i läkemedelshanteringen begicks. Bergqvist et al. (2009) fann att en endagskurs 

i klinisk farmakologi och användandet av ett speciellt utformat formulär ledde till att de 

upptäckte läkemedelsinteraktioner som skulle ha fått en skadlig utgång i mycket högre 

utsträckning. Chang & Mark (2009) kunde visa att sjuksköterskor med en 

kandidatexamen i omvårdnad begick färre fel eftersom de var bättre på att utläsa 

patientens labprover, lättare upptäckte skadliga biverkningar samt var bättre på att 

förutsäga biverkningar relaterade till patofysiologi än sjuksköterskor utan 

kandidatexamen. Hemingway et al. (2011) utbildade sjuksköterskor i att använda ett 

standardiserat verktyg för att få en säkrare läkemedelshantering och fann att 

sjuksköterskorna upplevde verktyget som positivt och att det gav dem bättre 

självförtroende gällande läkemedelshantering.  
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Drach-Zahavy och Pud (2010) fann att sjuksköterskor utvecklade implicita kunskaper 

som de utgick från snarare än att arbeta utefter en evidensbaserad vård. Avdelningar där 

avdelningsföreståndaren både direkt och indirekt arbetade för att sjuksköterskorna 

följde samma normer och riktlinjer hade färre rapporterade fall av felaktig 

läkemedelshantering. Därför menar Drach-Zahavy och Pud (2010) att det är av vikt att 

avdelningsföreståndaren kontinuerligt utbildar sin personal och följer upp att de håller 

sig till riktlinjerna. 

  

Studier (Carey, Courtenay, James, Hills & Roland, 2008; Costello et al., 2007) har visat 

att avdelningar där det fanns en farmaceut som tog hand om iordningsställandet och 

administreringen hade en positiv effekt på patientsäkerheten i samband med 

läkemedelshanteringen. Carey et al. (2008) visade med sin studie att införandet av en 

diabetessjuksköterska som tog över att ordinera insulin på en vanlig vårdavdelning 

reducerade antalet fel i medicineringen av diabetespatienter. Det blev även en 

signifikant reduktion av antalet missade signeringar av administrerade läkemedel. Den 

sammanlagda nedgången i antalet misstag ledde till att den genomsnittliga vårdtiden 

minskades med 3 dygn. Därmed kunde var tionde vårddygn sparas in vilket gav en 

ekonomisk besparing (Carey et al., 2008).  

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Litteraturstudien skulle ge en överblick över forskningsresultat som behandlat vilka 

risker, förbättringsområden samt förebyggande åtgärder som fanns gällande 

sjuksköterskans läkemedelshantering. Anledningen till att litteraturstudien riktades mot 

patienter inneliggande på sjukhus är att det är där en allmänutbildad sjuksköterska ofta 

börjar arbeta efter färdig utbildning, möjligtvis kunde andra resultat ha framkommit om 

även patienter i hemsjukvård inkluderats. De exklusionskriterier som bestämdes var på 

grund av att kemoterapi iordningställs av annan personal än allmänsjuksköterskan och 

att streckkoder används i väldigt liten utsträckning på svenska sjukhus. Många artiklar 

togs bort under litteratursökningens gång då de inte ansågs passa gentemot syftet 

eftersom de behandlade annan vårdpersonal än just sjuksköterskan eller att de inte 

ansågs vara vetenskapliga studier. Sökorden som användes bestämdes efter 

pilotsökningar i de olika databaserna och ansågs vara de som bäst överensstämde med 

syftet. Andra sökord kunde möjligtvis ha använts men med den möjliga följden att de 

inte behandlat just det syftet avsåg. För att exkludera patienter i öppenvården användes 

sökordet ”NOT” out-patient eller ”AND” in-patient. Dock uppkom ofta artiklar som 

behandlade just patienter i öppenvården trots begränsningen i sökningen.  

 

Sökorden var liknande i de olika databaserna men i exempelvis Psychinfos Thesaurus 

fanns inte de olika sökorden och då gjordes fritextsökningar eller så användes sökord 

som framkommit i de andra databaserna. Olika kombinationer av sökorden användes 

också, dock utan någon effekt då samma artiklar framkom. När samtliga sökord 

användes i de olika databaserna ledde detta inte till några träffar varför kombinationen 

av sökord och fritext användes för bästa resultat. Att litteraturstudien innehåller 18 

resultatartiklar ansågs som en styrka då bredden i resultatet troligtvis blev något större. 
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Att begränsningen 2007-2012 gjordes kan ses som en styrka då utvecklingen ständigt 

går framåt och artiklar från tidigare år möjligtvis kunde ha behandlat tekniker som inte 

används idag. Litteraturstudien innehöll både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket 

kan anses som en styrka då de kvalitativa undersökte sjuksköterskans upplevelser av 

läkemedelshantering, något som inte framkom på samma sätt i de kvantitativa. Många 

artiklar var studier där urvalsgruppen var patienters läkemedelslistor och gjordes på en 

stor population på flera sjukhus. Detta ledde till att många av artiklarna fick 

förhållandevis låg vetenskaplig kvalitet då de bedömdes enligt Willman, Stolz och 

Bahtsevani (2006). Detta ansågs dock vara acceptabelt och de bedömdes trovärdiga, 

dels på grund av den stora demografiska spridningen samt den stora datamängden de 

innehöll. Den artikel som fick lägst poäng i kvalitetsbedömningen undersökte attityder 

med en kvantitativ metod och hade en låg svarsfrekvens, den togs dock med eftersom 

den undersökte attityder och dess resultat styrktes av andra studier. Få av de 

vetenskapliga artiklarna hade någon etisk diskussion vilket på ett negativt sätt 

påverkade bedömningen av vetenskaplig kvalitet. Dock ansåg författarna för den 

föreliggande studien av det var acceptabelt då inga människor direkt påverkades. 

 

Under bearbetningen av artiklarna hittades gemensamma nämnare vilket resulterade i 

tre kategorier som senare blev teman. Efter att dessa teman framkommit sorterades 

artiklarna efter de resultat som framkom. Det kan ses som en styrka att resultaten i 

artiklarna var så pass tydligt att de med lätthet kunde placeras in i kategorier. Däremot 

kan det ses som en svaghet att författarna för föreliggande studie saknar större 

erfarenhet av att analysera och bearbeta vetenskapliga artiklar och således kan ha missat 

information.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Många av artiklarna i litteraturstudien är studier där de jämfört frekvensen av 

rapporterade fall av felaktig läkemedelshantering (Bergqvist et al., 2009; Carey et al., 

2008; Chaboyer et al., 2010; Costello et al., 2007; Haw et al., 2007; Joolaee et al., 2011; 

Kendall-Gallagher & Blegen, 2009; Walsh et al., 2008). Vissa av dessa kan anses vara 

något tveksamma då mörkertalet gällande inrapporterade avvikelser kan vara stort när 

sjuksköterskorna själva väljer om en rapport ska skrivas och att sjuksköterskan även kan 

vara omedveten om avvikelser som skett. Trots detta togs dessa artiklar med då det i 

många fall var en oberoende person som samlade in data genom direkt observation. 

Carey et al.(2007) jämförde antalet fall av felaktig läkemedelshantering före och efter 

en intervention. Resultatet i denna var att interventionen var mycket lyckad men en bias 

kan vara det faktum att förgruppens snittålder var flera år lägre än eftergruppen, något 

artikelförfattarna inte själva diskuterade (Carey, et al., 2007).  

 

Artiklarna som valts ut var skrivna i USA, Storbritannien, Australien, Israel, Iran, 

Sverige, Tyskland, Italien samt Nya Zeeland (bilaga A1-A2, B1-B7, C1-C2 & D1). 

Detta ansågs som en styrka då det är bra spridning runtom i världen samt att dessa 

länder har liknande demografisk struktur. Likheter och skillnader eftersöktes under 

bearbetningen och de ansågs stämma väl överens oberoende av vart ifrån i världen de än 

kom. En aspekt som dock kan tas upp är det faktum att i USA finns två utbildningar, en 

treårig där sjuksköterskan inte får någon akademisk titel samt en fyraårig där 

sjuksköterskan får en kandidatexamen. Detta var något komplicerat under 
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databearbetningen då de två titlarna omnämndes som sjuksköterska eller välutbildad 

sjuksköterska. 

 

Det har framkommit att avvikelserapportering är ett bra sätt att undvika framtida fel i 

läkemedelshanteringen (Costello et al., 2007; Joolaee et al., 2011). Då Lex Maria 

(SOSFS 2005:28) innebär en lagstadgad skyldighet att rapportera avvikelser i 

läkemedelshantering som föranlett eller kunde ha föranlett patientskada, är det av vikt 

att detta genomförs. En avvikelserapportering är ett bevis på att något är fel inom en 

avdelning men sjuksköterskor, och även andra vårdarbetare, tenderar att undvika detta 

då det är förknippat med skam och skuldkänslor (Costello et al., 2007; Sarvadikar et al., 

2010). Dickson och Flynn (2012) visade, att om det fanns ett tillgängligt och fungerande 

system för avvikelserapportering ökar frekvensen av rapporteringar vilket kan leda till 

att problem tydliggörs och går att förebygga. Vid avdelningar där ett sådant system inte 

fanns tillgängligt skrevs avvikelserapporter i mindre omfattning, istället togs det upp på 

telefon direkt med berörd person. Det specifika fallet blir därmed åtgärdat men 

förebyggandet av felaktig läkemedelshantering blir åsidosatt. Som Costello et al. (2007) 

visade så tenderar sjuksköterskor att göra avvikelserapporteringar om det finns ett bra 

formulär. Problemet är att de nuvarande rapportbladen fokuserar för mycket på personen 

som är inblandad snarare än den aktuella situationen. Här har även 

avdelningsföreståndaren en stor roll (Drach-Zahavy & Pud, 2010) i att uppmuntra de 

anställda att följa de lagar och riktlinjer som finns gällande avvikelserapportering. Finns 

det ett klimat där det är accepterat att inte rapportera felaktig hantering av läkemedel 

kan det vara så att det inte görs i samma utsträckning. En avdelning där det däremot 

finns väl fungerande rapportblad, kollegor som förstår att fel kan uppstå, en miljö där 

sjuksköterskan slipper känna skam och en avdelningsföreståndare som får sina anställda 

att inse vikten av avvikelserapportering har förutsättningar för en säkrare 

läkemedelshantering. Avvikelserapporter är ett viktigt instrument för patientsäkerheten 

och för att det ska kunna ske förändringar, inte bara inom läkemedelhanteringen utan 

även andra riskfyllda delar av sjuksköterskans arbete. Finns det inga rapporterade 

avvikelser finns det ju heller inga fel som kommer upp till ytan och som på så sätt går 

att arbeta för att förebygga.  

 

Även kommunikation har framkommit vara av stor betydelse för att förebygga felaktig 

läkemedelshantering (Chaboyer et al., 2010; Johnson et al., 2011). Många problem 

anses kunna avhjälpas om kommunikationen runt patienten förbättras. Ett vanligt 

förekommande problem är att läkemedelslistan inte signeras vilket Johnson et. al. 

(2011) menar kan leda till dubbeldosering (ibid.). Därmed kan slutsatsen dras att en 

genomgång av läkemedelslista vid personalbyte skulle kunna minska antalet fall av 

missade eller dubbla medicindoser. En annan aspekt som framkom är att äldre patienter 

och de med någon form av mental funktionsnedsättning löper högre risk att bli drabbad 

av felaktig läkemedelshantering (Evans, 2009; Haw et al., 2007), dels på grund av det 

faktum att de ofta har många olika preparat men även då de inte själva vet vad de äter 

för mediciner. En lösning på det problemet kan vara just det Dickinson et al. (2010) 

kom fram till. Att två sjuksköterskor gör en uträkning av samma ordination för att sedan 

jämföra denna, något som borde stärka säkerheten i att administrerad dos är den faktiska 

ordination som läkaren gett. Ett sådant sätt att räkna ut doseringen kan även vara ett 

utmärkt tillfälle att kunna få eller ge stöd till sina kollegor samtidigt som 

patientsäkerheten förbättras. 
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En av de största orsakerna till att patienter får felaktig läkemedelsbehandling är att 

ordinationen är oklar eller att läkarna helt enkelt inte skrivit ordinationen så den går att 

tyda (Chang et al., 2009; Dickson & Flynn 2012; Walsh et al., 2008). Havens et al., 

(2010) och Chaboyer et al. (2010) ansåg att det kan lösas genom bättre kommunikation, 

dels mellan läkare och sjuksköterska men även mellan sjuksköterska och sjuksköterska. 

Ett problem kan vara att den sjuksköterska som är med på läkarronden vet exakt vad 

som står i ordinationen men vid personalbyte kommer en ny sjuksköterska som inte kan 

tyda den, därför är kommunikationen och en potentiell genomgång av ordinationen av 

vikt då ny personal börjar. Många oklarheter finns som på ett förhållandevis lätt sätt kan 

elimineras. En annan sak för att komma undan oklara ordinationer är att använda 

datoriserade ordinationer (Dickson & Flynn, 2012; Walsh et al., 2008). Med en 

datoriserad ordination undviks problemet med svårläst handstil och det finns även 

program som räknar ut den korrekta dosen för patienten samt varnar för 

läkemedelsinteraktioner (Wolf, 2007). Då datorer används inom vården till många andra 

saker torde det inte vara något problem att använda det även inom 

läkemedelshanteringen, allt som kan undvika vårdskador bör i användas i allt större 

utsträckning och då problemet med just läkarnas handstil är stort är det ett problem som 

måste åtgärdas.  

 

Utbildning har visat sig ha stor betydelse när det gäller förekomsten av felaktig 

läkemedelshantering (Bergqvist et al., 2009; Chang & Mark, 2009; Drach-Zahavy & 

Pud, 2010; Kendall-Gallagher & Blegen, 2009). Det är därmed av stor vikt att 

sjuksköterskan har en bra utbildning inom farmakologi. Som Bertsche et al. (2008) 

visade sker de flesta fel då läkemedlet skall iordningsställas, detta sattes i relation till 

personalens utbilning. En grundutbildning till sjuksköterska i Sverige innehåller endast 

grundutbildning i just farmakologi och det kanske skulle vara bra för patientsäkerheten 

att utöka detta för att säkra kompetensen när utbildningen är över och sjuksköterskan 

ska ut i yrkeslivet och ansvara för att allt blir korrekt utfört. Drach-Zahavy och Pud 

(2010), Bergqvist et al. (2009), Chang och Mark (2009) och Kendall-Gallagher et al. 

(2009) har visat att specialistutbildade sjuksköterskor både är bättre på att förutse 

läkemedelsinteraktioner samt att avgöra om läkemedlet är rätt för patienten i fråga, 

troligtvis då de arbetar mycket med samma läkemedel men även då de har större 

kunskap. Någonting som går att göra för allmänsjuksköterskor på avdelningar är att ha 

någon form av dagsutbildningar i av klinisk farmakologi då det ofta kommer nya 

läkemedel med nya namn att hålla ordning på. Som Evans (2009) påpekar är 

sjuksköterskor som arbetar med många olika läkemedel en risk. Som Bergqvist et al. 

(2009) föreslår kan många vanliga misstag undvikas genom att arbeta utifrån ett 

speciellt formulär som varnar för potentiella läkemedelsfel i varje steg av 

läkemedelshanteringen vara ett enkelt sätt att undvika många vanliga misstag. Det blir 

en kostnad att införa, dock en kostnad som kan leda till en besparing. Ett annat sätt kan 

vara det som Carey et al. (2008) föreslår, där anställningen av en diabetessjuksköterska 

resulterade i en ekonomisk besparing för avdelningen. Carey et al. (2008) samt Costello 

et al. (2007) visade att det fanns vinning i att en farmaceut utförde iordningsställandet 

på avdelningarna, både sett till patientsäkerheten och sett till ekonomiska vinningar. 

Farmaceuter har bättre utbildning angående just läkemedlet som sådant vilket i sin tur 

bör innebära att de gör mindre antal misstag än sjuksköterskor. Att kunna avlasta 

sjuksköterskan med iordningsställandet av läkemedlen, skulle kunna leda till av en del 

av tidspressen i sjuksköterskans läkemedelshantering försvinner. Den negativa sidan är 

dock att det blir en person som iordningsställer och en annan som ger, något som i sin 

tur skulle kunna leda till förväxlingar och felaktigheter. 
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Bertsche et al. (2008) menade att frekvensen av begångna misstag i 

läkemedelhanteringen var alarmerande hög även bland erfarna sjuksköterskor, medan 

Kendall-Gallagher et al. (2009) fann att misstagen minskade ju mer erfarenhet 

sjuksköterskan hade. Det hade varit intressant att fördjupa sig i varför resultaten till viss 

del motsäger varandra. Det skulle kunna ha att göra med klimatet på avdelningarna och 

avdelningsföreståndarens inställning till vikten av förebyggande arbete i form av 

avvikelserapporter, som i studien av Drach-Zahavy och Pud (2010). De menade att det 

behöver göras en klassificeringsmodell för att utröna vilka misstag som begås och 

därmed hur de skulle kunna förebyggas. Avdelningsföreståndarna på svenska sjukhus 

bör arbeta aktivt med förebyggande arbete för att höja patientsäkerheten. Det finns 

redan riktlinjer, lagar och standarder för hur läkemedel ska hanteras men ändå blir det 

misstag. Om skammen i samband med en avvikelserapport skall tas bort och därmed 

lyfta skulden från den enskilda sjuksköterskan så behöver blicken riktas högre, till det 

förebyggande arbetet för en säkrare arbetsmiljö som skall styras uppifrån. Då kan det 

faktiskt ske en ändring till det bättre.  

 

En stor orsak till felaktig läkemedelshantering som framkommit är att sjuksköterskan 

blir avbruten under medicinhanteringen (Chaboyer, et al., 2010; Hemingway et al., 

2011; Johnson et al., 2011; Joolaee et al., 2011; Palese et al., 2009). Orsaker som 

patienter som påkallar uppmärksamhet, telefoner som ringer, kollegor som har frågor 

eller läkarrond som avbryter. Haw et al. (2007) kom fram till att det görs minst antal 

misstag vid medicineringen klockan 22.00, det kan sättas i relation till att många 

patienter sover då samt att telefonen inte ringer i samma utsträckning. Det kan tänkas att 

det finns många tekniker för att undvika att den sjuksköterska som förebereder 

mediciner eller på annat vis håller på med medicinering blir avbruten. Kanske genom att 

medicinrummet och medicinvagnen utformas på annat sätt med större avskärmning. 

Som Palese et al. (2009) fann i sin studie beror många avbrott på att medicinen inte 

fanns delad i medicinvagnen och detta är ett problem som är tämligen lätt att undvika. 

Att avsätta tid för att dela medicinvagnen dagen innan kan spara tillräckligt mycket tid 

inför nästkommande medicinrond och kan vara den tid som krävs för att 

läkemedelsmisstag ska undvikas. Dock är det möjligt att ordinationen ändras nästa 

morgon under läkarronden och att nya patienter tillkommer, vilket innebär att 

medicindelningen i vagnarna inte längre stämmer. En annan sak som Chaboyer et al. 

(2010) fann i sin studie var att sjuksköterskan kan ha speciell klädsel på sig vid 

läkemedelshantering, detta för att undvika att bli avbruten. Detta kan dock möjligtvis 

leda till andra problem, som att patienterna får vänta länge med frågor eller att de inte 

får smärtstillande tillräckligt fort. Att ha en speciell sjuksköterska som tar hand om 

läkemedelsarbetet kan vara en lösning på detta, något som förvisso kan leda till andra 

problem då sjuksköterskan inte känner samtliga patienter och känner till deras diagnos. 

Det kan dock tänkas att den sjuksköterska som inte blir avbruten är den sjuksköterska 

som gör minst antal handhavandefel gällande läkemedelshanteringen och som tidigare 

nämnt står detta i relation till patientsäkerhet. Kendall-Gallagher och Blegen (2009) 

visade att fler sjuksköterskor gav färre antal fall av felaktig läkemedelhantering. Med 

tanke på att det framkommit att en stressig, högljudd miljö med många patienser och 

arbetsuppgifter är ett problem som äventyrar patientsäkerheten skulle slutsatsen kunna 

dras att det behövs fler sjuksköterskor på avdelningarna. En aspekt som Johnson et al. 

(2011) fann var att någon form av lapp som påminner de patienter som varit frånvarande 

under medicinronden kunde vara ett bra hjälpmedel. Då sjuksköterskan ofta har hand 

om många patienter kan det vara svårt att ha koll på när de kommer och när de går om 
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de inte säger till. Därför kan det vara lämpligt att patienten får vara delaktig i sin egen 

medicinering och läkemedelshantering, det är ju patientens hälsa som står på spel! 

 

 

Konklusion 
 

Riskerna vid läkemedelshantering är många för sjuksköterskan. I samtliga steg i 

hanteringen finns risker, från iordningsställande till administrering. Vid de fem ”rätt” 

som ingår i sjuksköterskans läkemedelshantering kan fel lätt smyga sig in med 

potentiella dödsfall som följd. Risker som identifierats är att sjuksköterskan blir 

avbruten i sin läkemedelshantering av telefonsamtal, patienter, annan vårdpersonal eller 

av andra arbetsuppgifter. Att sjuksköterskan är ensamt ansvarig för 

läkemedelshanteringen, får otydligt skrivna ordinationer, att patienter inte följer 

ordinationen eller inte finns på plats vid läkemedelsadministrationen samt att 

arbetsmiljön är högljudd var även det risker för läkemedelshanteringen.  

 

God kommunikation mellan vårdpersonalen och med patienten främjar en säker 

läkemedelhantering. Införande av ett bra system för avvikelsehantering kan göra stor 

skillnad samt införande av datoriserade läkemedelsordinationer. Att dubbelkolla 

uträkningar med en kollega samt att kontrollera signeringen av läkemedelslistan vid 

skiftbyte gör att onödiga misstag förebyggs. Det finns behov av att förebygga avbrott 

genom att delegera bort telefonen, använda en särskild klädsel vid 

läkemedelshanteringen samt påminna patienten om att meddela sjuksköterskan vid 

tillbakakomst till avdelningen för att undvika missade doser.  

 

Mycket finns att förbättra i kommunikationen på sjukhusen. Kommunikationen mellan 

sjuksköterskor på samma avdelning hörde till den bättre, dock förekom det ändå 

problem med signering av läkemedelslistan då det ibland blev dubbelsignerat och ibland 

inte signerat alls vilket förstås är en risk för patientsäkerheten. Kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och läkaren visade på förbättringspotential, där det största 

identifierade problemet var slarvigt skrivna ordinationer. Det framkom även att 

sjuksköterskorna fick gå fram och tillbaka till läkemedelsrummet för att komplettera vid 

läkemedelsutdelningen vilket är tidskrävande och innebär avbrott i hanteringen. Att 

delegera uppgifter och möjligheter till att delegera uppgifter, som ansvar för 

telefonkontakter, visade sig också vara ett område där det finns möjligheter till 

förbättringar. Utbildning visade sig också ha stor betydelse för säkerheten gällande 

läkemedelshantering och då främst utbildning inom farmakologi för att sjuksköterskan 

bättre kunde förstå läkemedlets verkan. Dock behövs mer utbildning inom just 

farmakologi då detta har visat sig vara en brist i sjuksköterskans kunskapsbank. 

 

 

Implikation 
 

I studien har det framkommit att felaktig läkemedelshantering, trots insatser för att 

minska förekomsten, fortfarande är ett stort problem i vården runt om i världen. 

Sjuksköterskan har ett stressfullt arbete med många uppgifter och avbrott men måste 

trots detta utföra ett patientsäkert arbete. Framtida utbildningar borde inrikta sig än mer 

på läkemedelshantering och farmakologi då utbildning är av vikt för att undvika 
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misstag. Det borde även anställas fler sjuksköterskor samt specialistutbildade 

sjuksköterskor för att kunna garantera att vården i Sverige blir patientsäker, det skulle 

även vara ekonomiskt gynnsamt i ett längre perspektiv. Avdelningsföreståndarens roll 

borde bli mer synlig då det har visat sig vara av betydelse för att förebygga felaktig 

läkemedelshantering. Tillgången till ett lättanvänt program för avvikelserapportering på 

varje avdelning bör vara en självklarhet då fler avvikelser blir rapporterade, något som 

kan leda till att framtida avvikelser undviks och vården blir mer patientsäker. 

 
Framtida studier i Sverige kan vara interventionsstudier där sjuksköterskan bär en 

speciell klädsel vid läkemedelsutdelningen samt delegerar telefonen och andra 

arbetsuppgifter för att se om prevalensen av avvikelser minskar. 
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antal fel före och efter 

interventionen. Medianlängden på 

vårdtiden förkortades med tre 

dagar. 

Medel 

 

 

 



 
 

Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                   Bilaga B3 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Australia 

Academic 

Search Elite 

Chaboyer, W., 

Johnson, J., Gehrke, 

T. & 

Panuwatwanich, K. 

Transforming 

carestrategies 

and nursing-

sensitive patient 

outcomes 

Att bedöma effekterna av 

implementering av 13 

TCAB (Transforming 

Care At Bedside) 

förbättringsstrategier 

gällande felaktig 

läkemedelshantering, 

patientfall och trycksår. 

Observationsstudie i 

tidssegmentsdesign. Test av 

hypotesen att rapportering av 

incidenter med patientskador skulle 

minska efter implementering av 

TCAB. Utfördes på 2 

medicinavdelningar på 1 sjukhus där 

sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersköterskor (n=52) fick 

rapportera varje incident men även 

omvårdnaden i tid (h/patient) mättes. 

Bortfall ej redovisat. 

Studien visade att 

rapporterade incidenter 

som resulterat i 

vårdskada reducerades 

från 46.3% till 17,1 % 

och visade att slumpen 

inte var en variabel.  

Medel 

2009 

USA 

Pubmed 

Chang, Y-K. & 

Mark, B. 

Antecedents of 

Severe and 

Nonsevere 

Medication 

Errors. 

Att undersöka om det 

finns några 

bakomliggande faktorer 

som påverkar fel i 

medicinhanteringen.  

Longitudinell studie i 6 månader. 

Data från 279 avdelning på 146 

slumpmässigt utvalda sjukhus i USA. 

Bortfall ej redovisat.  

Det finns inga 

bakomliggande faktorer 

som kan sägas påverka 

fel i medicinhanteringen. 

Däremot finns samband 

mellan utbildning och 

allvarliga misstag. 

Medel 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                   Bilaga B4 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

USA 

Cinahl 

 

Costello, J., 

Lloyd Torowicz, 

D. & Yeh, T. 

Effects of a 

pharmacist-led 

pediatrics 

medication safety 

team on 

medication-error 

reporting. 

Att se effekterna av ett 

farmaceutlett 

säkerhetsteam för 

medicinhantering för 

frekvensen och 

allvarligheten av 

felhantering av 

mediciner 

1: Retrospektiv insamling av 

rapporterade misstag. 2 och 3: 

En prospektiv insamling av 

rapporterade misstag efter 

flertalet interventioner. Under 

fas 2 introducerades ett nytt 

anmälningsformulär samt 

utbildningsgrupper. I fas 3 

lades det till 

utbildningsgrupper och 

tillgång till en farmaceut. 

Inget borfall redovisat. 

Rapportering av misstag 

fördubblades under fas 1. 

Under fas två tredubblades 

och under fas 3 sexdubblades 

antalet rapporteringar. 

Däremot minskade antalet 

allvarliga rapporteringar efter 

utbildning och införande av en 

farmaceut 

Låg 

2010 

USA 

Academic Search 

Elite 

 

Havens, D., 

Vasey, J., Gitell, 

J.H. & Lin, W-

T. 

Relational 

coordination among 

nurses and other 

providers: impact 

on the quality of 

patient care.  

Att undersöka 

sjuksköterskans syn på 

och åsikter om 

samarbetet mellan 

(Relational 

coordination) 

sjuksköterskor och 

andra vårdgivare, och 

samarbetets inverkan 

på patienternas 

vårdkvalitet. 

Studie som är en del av ett 

femårigt projekt för att 

förbättra kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och 

andra vårdgivare. Icke-

experimentell med 

frågeformulär som delats ut 

till 736 sjuksköterskor på fem 

akutvårdsavdelningar. 

Bortfall: 36 %  

Samarbetet mellan 

sjuksköterskor på samma 

avdelning var den högsta i 

studien men mellan 

sjuksköterskor på andra 

avdelningar var den 

signifikant lägre. 

Samarbetet mellan 

sjuksköterskor och läkare var 

tredje sämst. Det starkaste 

sambandet fanns mellan 

sjuksköterskor på samma 

avdelning och patientens 

vårdkvalitet.  

Medel 
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Publika-tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    
2007 

Storbritannien 

Psychinfo. 

Haw, C., Stubbs, J. & 

Dickens, G. 

An observational 

study of medication 

administration errors 

in old-age psychiatric 

inpatients 

Att undersöka 

frekvens och ursprung 

av fel i 

medicinadministrering. 

Dessutom att bedöma 

sjuksköterskornas 

teknik vid 

medicinhantering.  

Tvärsnittsstudie med 

direkt observation, 

analys of ordinationer 

samt avvikelser. Nio 

sjuksköterskors 

rutiner vid 

medicinronder. 

Bortfall ej redovisat. 

Fel vid 

läkemedelshanteringen 

är vanligt men oftast 

icke-allvarliga. Direkt 

observation är det 

bästa sättet att 

upptäcka felaktig 

läkemedelshantering 

på.  

Låg 

2011 

England 

Academic Search 

Elite 

Hemingway, S., 

Baxter, H., Smith, G., 

Burgess-Dawson, R. 

& Dewhirst, K. 

Collaboratively 

planning for 

medicines 

administration 

competency: a survey 

evaluation. 

Att utreda 

sjuksköterskors 

upplevelser av att ha 

fått utbildning i samt 

att använda 

Administration of 

Medicines 

Competency 

Frameworks. 

Ett frågeformulär med 

22 frågor med öppna 

och slutna frågor 

skickades ut till 871 

sjuksköterskor. Antal 

svar var 111.  

De som svarade 

upplevde att 

utbildningen var 

positiv. Dessutom 

framkom att en av de 

största farorna för 

säker 

medicinhantering är de 

omgivande faktorer 

som finns på 

arbetesplatsen. Det är 

också viktigt att det 

finns en ”lärande 

kultur” på 

arbetsplatsen för att 

vilja utvecklas. 

Låg 

 

 

 



 
 

Tabell 2. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                   Bilaga B6 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Iran 

Cinahl 

 

 

 

Joolaee, S., 

Hajibabaee, F., 

Peyrovi, H., 

Haghani, H. & 

Bahrani, N.  

The relationship 

between 

incidence and 

report of 

medication 

errors and 

working 

conditions 

Att avgöra 

incidensen och 

rapporteringen av 

felaktig 

medicinhantering 

rapporterad av 

Iranska 

sjuksköterskor och 

dess samband med 

arbetsmiljön på 

sjukhus 

Kvantitativ. Deskriptiv 

analytisk studie på sex sjukhus. 

300 sjuksköterskor. 

Frågeformulär som behandlade 

antal fel, rapportering av fel 

samt den upplevda arbetsmiljön 

under tre månader.  

Bortfall 14 stycken. 

Införandet av ett effektivt 

rapportsystem, dokumentation 

av avvikelser och ett 

förenklande av rapporteringen 

kan leda till färre fel i 

läkemedelshanteringen. Att ha 

ett arbetsklimat där 

sjuksköterskor känner sig säkra 

och att minska 

arbetsbelastningen kan leda till 

ökad säkerhet. 

Hög 

2009 

USA 

Pubmed 

 

Kendall-Gallagher, 

D. & Blegen, M. 

Competence and 

certification of 

registered nurses 

and safety of 

patients in 

intensive care 

units. 

Att utreda 

sambandet mellan 

andelen certifierade 

sjuksköterskor i en 

enhet och 

skaderisken för 

patienter. 

Att, genom en dataanalys, 

jämföra 48 stycken 

intensivvårdsavdelningar från 

29 sjukhus för att undersöka 

relationen mellan antalet 

certifierade sjuksköterskor och 

andelen rapporterade 

avvikelser. 

Signifikans fanns mellan antal 

års erfarenhet och förekomst av 

felaktig medicinhantering. Ju 

längre någon jobbat desto 

mindre risk för fel. 

Låg 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapli

g 

kvalitet 

                    
2010 

Skottland  

Pubmed 

Sarvadikar, A., 

Prescott, G. & 

Williams, D. 

Attitudes to 

reporting 

medication error 

among differing 

healthcare 

professionals 

Att undersöka 

attityder till att 

rapportera fel i 

medicinhanteringen 

mellan olika 

yrkesgrupper inom 

vården.  

Ett frågeformulär med två olika 

kliniska scenarior skickades ut till 

läkare, sjuksköterskor och 

farmaceuter på ett sjukhus. Till 

detta följde fyra frågor angående 

hur patienten mådde i de olika 

scenarierna. Därefter bedömdes på 

en femgradig skala hur sannolikt det 

var att de skulle rapportera samt 

varför de valde att inte rapportera. 

Bortfall: Läkare 57 %, 

sjuksköterskor 32 %, farmaceuter 

36 % 

Sjuksköterskor tenderar att 

vara mer positivt inställda till 

avvikelserapportering än 

läkare. De fall 

sjuksköterskorna valde att inte 

rapportera sattes ofta i 

samband med rädsla för att bli 

uthängd, att känna skam och i 

värsta fall bli av med jobbet.  

Låg 

2008 

USA 

Cinahl 

 

Walsh, K., 

Landrigan, C., 

Adams, W., Vinci, 

R., Chessare, J., 

Cooper, M., Hebert, 

P., Schainker, E., 

McLaughlin, T. & 

Bauchner, H. 

Effect of computer 

order entry on 

prevention of 

serious medication 

errors in 

hospitalized 

children. 

Att undersöka 

omfattningen av fel 

i 

läkemedelhantering

en efter en 

datorisering av 

läkarnas 

ordinationer. 

Insamling av rapporterade 

avvikelser 7 månader före och 9 

månader efter införandet av 

datoriserad ordination från läkaren. 

Detta beräknades sedan med 

regressionsanalys. 12672 

ordinationer granskades. 

Andelen allvarliga och 

orapporterade fel i 

medicinhanteringen sjönk 

med 7 % efter införandet av 

datoriseringen. Ingen skillnad 

i rapporterade skador. Många 

missuppfattningar, främst 

angående val av samt dosering 

av läkemedel, identifierades. 

Låg 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                   Bilaga C1 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Nya 

Zeeland 

Cinahl 

Dickinson, A., 

McCall, E., 

Twomey, B. & 

James, N. 

Paediatric nurses’ 

understanding of 

the process and 

procedure of 

double-checking 

medications 

Att förstå barnsjuksköterskors 

uppfattning och tillämpning av 

att individuellt dubbelkolla 

(IDC) mediciner och identitet 

samt se vilka hinder som finns 

för att dubbelkolla. 

Kvalitativ. Intervjuer med 

tre fokusgrupper, sex till 

sju sjuksköterskor i varje 

grupp. Homogena grupper 

sett till yrkeserfarenhet. 19 

stycken deltagare, inget 

bortfall. 

IDC (independent double checking) 

anses vara det bästa sättet att arbeta 

efter, men de som jobbar med det i 

praktiken måste få mer kunskap om vad 

det innebär samt tydliga instruktioner i 

hur de ska arbeta utefter principen. 

Medel 

2012 

USA 

Academic 

Search 

Elite 

Dickson, G.L. 

& Flynn, L. 

Nurses’ Clinical 

Reasoning: 

Processes 

and Practices of 

Medication Safety 

Att undersöka sjuksköterskans 

kliniska resonemang och 

åtgärder, avgörande för 

upptäckt av felmedicinering 

innan den når patienten.  

Kvalitativ studie med 

Grounded Theory. 

Intervjuer med 50 

sjuksköterskor från 10 

sjukhus i mellersta USA. 

Inget bortfall. 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade en 

avgörande roll för patienternas säkerhet 

och att grunden i deras förebyggande 

arbete gällande felmedicinering vilar på 

”sjuksköterskans fem rätt”: Utöver dem 

angav de vikten av evidensbaserad vård 

och ett nära samarbete och öppen 

kommunikation med övriga professioner 

involverade i vården.  

Hög 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                   Bilaga C2 

 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    
2009 

Italien 

Psycinfo 

 

 

Palese, A., Sartor, 

A., Costaperaria, 

G. & Bresadola, V. 

Interruptions during 

nurses' drug rounds 

in surgical wards: 

observational study 

Att undersöka 

frekvensen och 

sjuksköterskans 

upplevda risker med att 

bli avbruten under 

medicindelningen vid 7 

olika italienska 

kirurgavdelningar. 

 

Randomiserad 

observationsstudie av 7 

olika kirurgavdelningar i 

Italien. 8 medicindelningar 

per avdelning 

observerades.  28 

sjuksköterskor, 4 per 

avdelning, valdes ut för att 

intervjuas i anslutning till 

observationstillfället, men 

2 av dessa kunde ej delta. 

Att sjuksköterskor blir 

avbrutna under 

medicindelningen medför 

risker patientsäkerheten. 

Avbrotten går att förebygga. 

Organisatoriska prioriteringar 

borde vara att skapa en lugn 

arbetsmiljö samt planera 

lokalerna så att det finns två 

medicinrum vid större 

avdelningar, träna 

sjuksköterskorna till att 

delegera bort ansvar inom 

arbetslaget, t.ex. 

telefonsamtal.  

Medel 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med mixad metod                    Bilaga D1 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats 
Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Israel 

Academic 

Search Elite 

Drach-

Zahavy, A, & 

Pud, D. 

Learning 

mechanisms to 

limit medication 

administration 

errors 

Att identifiera och testa 

effektiviteten av 

lärandemekanismer som 

tillämpas av 

avdelningssjuksköterskor i 

syfte att förebygga 

felmedicinering. 

Randomiserad multimetodsstudie: 

intervjuer, observationer och 

insamling av avvikelserapporter. 4 

hypoteser om inlärningsmetoder 

skulle testas. Urvalet bestod av 

sammanlagt 173 sjuksköterskor och 

avdelningsföreståndare som 

arbetade dagsskift på 32 

sjukhusavdelningar i Israel. Inget 

bortfall redovisat. 

Inlärningsmekanismer måste 

ses i en kontext av hur och vad. 

Sjuksköterskor utvecklar 

implicita teorier som gör att de 

ibland går ifrån den 

evidensbaserade vården. 

Avdelningar där föreståndaren 

direkt eller indirekt arbetar för 

att personalen följer samma 

regler och normer får färre fall 

av felmedicineringar. 

Hög 

2011 

Australien 

Academic 

Search Elite 

Johnson, M., 

Tran, D. T. & 

Young, H. 

Developing risk 

management 

behaviours for 

nurse through 

medication 

incident analysis. 

Att definiera 

sjuksköterskors beteenden 

angående riskhantering 

relaterat till säker 

medicinhantering. 

Både kvalitativa och kvantitativa 

data från incidenter som 

rapporterats i Incident Information 

Monitoring System (IIMS) 

användes. Av 2132 incidenter 

uteslöts 66 stycken då dessa 

incidenter inte involverade en 

sjuksköterska. 

Strategier för att undvika 

felaktig läkemedelshantering; 

Vikten av att identifiera rätt 

patient, kontroll av 

signeringslista vid personalbyte 

samt att ha någon form av 

speciell administreringsklädsel 

under medicinronder. 

Medel 

 


