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Sammanfattning 
 
 
Introduktion: Vårdskador relaterade till fel läkemedelshantering är ett bestående 
problem inom hälso- och sjukvården globalt. Läkemedelsrelaterade vårdskador har 
ett tydligt samband med stressade sjuksköterskor på underbemannade 
vårdavdelningar. Stress och avbrott vid läkemedelshantering ökar risken för misstag 
och patientsäkerheten hotas. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av läkemedelshantering inom 
slutenvården. 
Metod: Undersökningen har en kvalitativ metod med en induktiv ansats och ett 
avsiktligt urval för att bäst svara till syftet. Det genomfördes sju semistrukturerade 
intervjuer som analyserades genom en induktiv innehållsanalys.  
Resultat: Sjuksköterskorna upplever att det finns bra system och möjligheter för en 
säker läkemedelshantering, samtidigt som de upplyser flera risker som hotar 
patientsäkerheten. I resultatet framgår också förslag på åtgärder som 
sjuksköterskorna anser skulle vara till hjälp i arbetet. Olika tekniska hjälpmedel 
skulle både kunna öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet så 
sjuksköterskorna kunde få mer tid till patientnära arbete.  
Slutsatser: Sjuksköterskorna beskrev att läkemedelshantering på avdelningar tog 
för mycket tid från patienterna i en stressad arbetsmiljö vilket ökar risken för 
läkemedelsrelaterade fel. För en bättre arbetsmiljö och en säkrare vård med god 
kvalitet krävs förbättringsarbeten på vårdavdelningarna som är riktade mot 
läkemedelshantering.  
 
 
Nyckelord: vårdskador, hög arbetsbelastning, patientsäkerhet, tekniska hjälpmedel, 
tidsbrist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Summary 
 
Title: Nurses experience of drug management in the field of inpatient care 
 
Introduction: Injuries related to errors in drug management are a consistent global 
healthcare problem. Drug-related health injuries are connected to stressed nurses 
and understaffed departments. Stress and disruption in drug management increases 
the risk of errors and reduces patient safety. 
Aim: To describe the nurse's experience of drug management in the field of inpatient 
care. 
Method: The study has a qualitative method with an inductive approach and a 
strategic selection to best respond the aim of the study. Seven semi structured 
interviews were conducted which were analysed by a content analysis. 
Result: Nurses feel that there are useful systems and opportunities for safe drug 
management, while they indicate several risks that threatens patient safety. The 
results also show suggestions on measures that nurses consider would be helpful at 
work. Technical tools could both increase patient safety and efficiency in work and 
nurses could recieve more time for patient-related work. 
Conclusions: Nurses described that drug management at departments were time 
consuming and gave little time for patients in a stressful work environment, 
increasing the risk of drug-related errors. To obtain a better work environment and 
safer quality of care improvements that focus on drug management are required in 
healthcare departments. 
 
Keywords: health injuries, high workload, patient safety, technical development, 
time contraints 
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Inledning 

Institute of Medicine (IOM) släppte år 1999 rapporten ”To err is human: building a 
safer health system” som påvisade att fel läkemedelshantering orsakar fler dödsfall 
varje år än motorolyckor och sjukdomar som bröstcancer (Kohn, et.al, 2000). Efter 
rapporten släpptes blev vårdrelaterade skador ett mer uppmärksammat ämne som 
resulterade i förbättringsarbeten riktade mot kvalitet och säkerhet i hälso- och 
sjukvård. Förbättringar riktades mot ny teknik och förbättrade system och processer 
(Hofmann & Mark, 2006). World Health organisation (WHO) är en organisation som 
arbetar med förbättringsarbeten för säkrare vård med hög kvalitet. Deras arbete 
undersöker hälso- och sjukvårdens brister i patientsäkerhet däribland 
läkemedelshantering och läkemedelsrelaterade vårdskador. År 2017 påbörjade WHO 
ett projekt där målet var att inom 5 år minska vårdskador relaterade till läkemedel 
med 50 procent, vilket kan åstadkommas genom en korrekt hantering av läkemedel 
men också genom ökad medvetenhet hos patienter angående risker med felaktig 
läkemedelsanvändning (WHO, 2017). Utveckling av tekniska hjälpmedel ska minska 
risken för fel läkemedelshantering och medföra en lägre arbetsbelastningen för 
sjuksköterskor, vilket ger en säkrare vård med högre kvalitet (Xie & Carayon, 2014). 
Tekniska hjälpmedel kan vara till stor hjälp inom omvårdnaden, Hayes, Jackson, 
Davidson och Power (2015) påtalar att det är viktigt att fokusera på den mänskliga 
faktorn vid läkemedelshantering. Tidigare forskning visar att läkemedelsrelaterade 
fel har ett samband med hög arbetsbelastning och låg personalomsättning. Misstag 
vid läkemedelshantering sker ofta vid avbrutet arbete som gör att sjuksköterskan 
förlorar fokus på arbetsuppgiften (Frith, Anderson, Tseng, Fong, 2012). 
Sjuksköterskor måste hantera vissa avbrott relaterade till andra patienter och en stor 
del i arbetet innefattar att snabbt skifta fokus mellan patienter. Till följd av detta 
behövs strategier för att hantera dessa avbrott effektivt för en mer säker vård (Hayes 
et al., 2015).  
 

Problemformulering  

Sjuksköterskor har ett stort ansvar för patientsäkerheten på avdelningar, inte minst 
vid läkemedelshantering. Läkemedelsrelaterade vårdskador orsakar onödigt lidande 
för patienten och hade enligt WHO (2017) kunnat undvikas genom korrekt 
läkemedelshantering. Trots utveckling av tekniska hjälpmedel, nya system och andra 
förbättringsarbeten fortsätter läkemedelsrelaterade vårdskador att öka i Sverige 
(Sveriges Kommun och Landsting [SKL], 2017). Sjuksköterskor på vårdavdelningar 
är i de flesta fall den sista länken i vårdkedjan innan patienten får sina läkemedel. 
När det finns få sjuksköterskor på många patienter ökar risken att sjuksköterskorna 
tar genvägar och avviker från säkerhetsprotokoll för att få arbetet gjort, därmed ökar 
risken för misstag och läkemedelsrelaterade vårdskador (Frith et al., 2012).  
 

 

 

 



  
 

Bakgrund 

I USA uppstår dagligen drygt ett dödsfall och ca 1,3 miljoner läkemedelsrelaterade 
vårdskador varje år (WHO, 2017). I Sverige är ca 10 procent av alla vårdskador 
läkemedelsrelaterade, enligt en rapport från landstingets journalgranskning 2013–
2016 (Socialstyrelsen, 2017b: SKL, 2017). Landstingets journalgranskning visar att 
vårdskador såsom vårdrelaterade infektioner minskar medan läkemedelsrelaterade 
vårdskador ökar. Vanliga orsaker till läkemedelsrelaterade vårdskador kan vara fel 
hantering av läkemedel, biverkningar och interaktioner mellan olika mediciner, samt 
dålig följsamhet av patienterna, till följd av bristande information från 
sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 17b). Läkemedelsrelaterade vårdskador kan också 
uppstå på grund av trött och utarbetad vårdpersonal med hög arbetsbelastning, 
röriga avdelningar och bristande kompetens (WHO, 2017).  Fel läkemedelshantering 
kan orsaka onödigt lidande för patienter, bland annat vid fel administrering av 
läkemedel, som ett resultat på en olycka eller genom kommunikationssvårigheter. 
Både sjukvårdspersonal och patienter kan göra misstag som resulterar i 
läkemedelsrelaterade vårdskador. Skadan kan uppstå närsomhelst; genom fel 
ordination, administrering, eller konsumering av fel läkemedel alternativt fel dos vid 
fel tillfälle (Socialstyrelsen, 17b). En person som iordningställer läkemedel måste vara 
fokuserad och uppmärksam på arbetsmomentet och socialstyrelsen (2017b) menar 
att det bör utföras i en lugn och ostörd miljö, vilket ökar chansen att iordningställa 
rätt dosering samt upptäcka eventuella brister i ordinationer, exempelvis dosens 
rimlighet. Avbrott vid arbetsmoment är den främsta orsaken till fel vid 
läkemedelshantering (Johnson et al, 2017). Interventioner som fokuserar på att 
minska avbrott vid läkemedelshantering kan både öka patientsäkerheten samt 
reducera de extra resurser som krävs från sjuksköterskan för att slutföra 
läkemedelshanteringen efter avbrott (Johnson et al, 2017). Nedan förklaras begrepp 
mer utförligt och dess påverkan i hälso- och sjukvården.   

Läkemedelsrelaterad vårdskada 

Socialstyrelsen (2015a) beskriver fel läkemedelshantering som en avvikelse i 
hanteringen som oavsiktligt har eller kan leda till en vårdskada. I tidigare forskning 
av läkemedelsrelaterade vårdskador har fel läkemedelshantering innefattat bland 
annat fel läkemedel, dos, patient, tid vid utdelning, eller fel vid utlämnande av 
läkemedel (Hofmann & Mark, 2006). Hoffmann och Mark beskriver också att de 
vanligaste misstagen vid läkemedelshantering var utebliven dos, misslyckande att 
följa läkemedelsordinationer och felaktiga doseringar. En läkemedelsrelaterad 
vårdskada innefattar en skada som hade kunnat undvikas genom en korrekt utförd 
läkemedelshantering, samt om inte sjukvården vidtagit åtgärder som besparat 
patienten lidande (Socialstyrelsen, 2017b). Det finns också läkemedelsrelaterade 
problem, vilket definieras olika, Socialstyrelsen (2015b) beskriver det som att en 
individ inte har samma möjlighet att tillgå vissa läkemedel som individer på andra 
regioner har och därför får andra läkemedel och inte bästa möjliga vård. En annan 
definition av läkemedelsrelaterade problem är; ”en händelse eller omständighet som 
involverar läkemedelsbehandling, som faktiskt eller potentiellt hindrar/interagerar 
med önskat hälsoutfall” (SKL, 2012, s. 2). SKL beskriver att biverkningar är det 
vanligaste läkemedelsrelaterade problemet. Biverkningar ingår också inom kategorin 
läkemedelsrelaterade vårdskador. Fortsättningsvis i undersökningen kommer 
läkemedelsrelaterad vårdskada benämnas, alternativt vårdskada relaterad till 
läkemedel. Tidigare forskning visar att det finns en bristande kompetens hos 



  
 

sjuksköterskor inom läkemedelshantering, administrering och läkemedelskunskap 
(Keers, Williams, Cooke, Walsh & Ashcroft, 2014). För högre patientsäkerhet och 
bättre vårdkvalitet behövs utökad utbildning inom ämnet. Interventioner fokuserar 
därför mot att ta hjälp från farmaceuter på vårdavdelningar för att öka kunskap och 
minska risken för läkemedelsrelaterade vårdskador (Keers et al., 2014). 

Omvårdnadsteori – Patientsäkerhet & vårdkvalitet 

Patientsäkerhet definieras av socialstyrelsen (2017a) som “skydd mot vårdskada” och 
innebär att patienten inte ska skadas av hälso- och sjukvårdsåtgärder, men också att 
sjukvården ska vidta de åtgärder patienten är i behov av. Patientsäkerheten i 
slutenvården hotas av en komplext och kaotisk arbetsmiljö som uppstår till följd av 
en hög arbetsbelastning, avbrott i arbetsmoment, otillräcklig medicinering, eller en 
ofullständig dokumentation och ibland felaktig information vid rapporter (Holden, 
Rivera-Rodriguez, Faye, Scanlon & Karsh, 2013). Brister inom patientsäkerhet kan 
uppkomma på grund av att personalen inte följer säkerhetsprotokoll men ofta genom 
oavsiktliga fel och misstag (Frith et al., 2012). Kunskap om risker vid 
läkemedelshantering är viktigt vid förebyggande arbete och behöver finnas i såväl det 
vardagliga arbetet som på en organisatorisk nivå. Tydliga rutiner som följer Sveriges 
lagstiftningar behövs för en patientsäker läkemedelshantering (Socialstyrelsen, 
2017b). En god vårdkvalitet syftar till att sjukvården ökar sannolikheten för 
befolkningens önskade hälsoutfall och att den stämmer överens med nuvarande 
professionell kunskap (Hall, Moore & Barnsteiner, 2008). Sedan 90 talet har 
systematiska processer framtagits som kvalitetsförbättring inom hälso – och 
sjukvården. Hälsoorganisationer världen över anser att systematiska förbättringar 
kan öka vårdkvaliteten genom minskade kommunikationsproblem, ökad medicinsk 
säkerhet och en högre tillfredsställelse på arbetet för sjuksköterskor (Hall et al., 
2008). Sjuksköterskor arbetar med sex kärnkompetenser för en god vårdkvalitet; 
Personcentrerad vård, teamsamverkan, evidensbaserad vård, informatik 
förbättringskunskap och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016).  De 
sex kärnkompetenserna kan hjälpa sjuksköterskorna att leverera önskad vård till 
patienterna och öka kunskap och färdigheter, vilket kan leda till en mer positiv och 
säker arbetsmiljö. Samverkan och kommunikation förbättrar personal- och 
patienttillfredsställelse, samt ökar vårdkvaliteten (Hall et al., 2008). Strävan efter 
säker vård omfattar allt arbete för att minska risken för fel eller skador (SSF, 2016). 
Brister i vården kan innefatta kommunikationsproblem mellan arbetsgrupper, 
bristande kompetens eller otillräckliga resurser. 
 

Hög arbetsbelastning  

Hög arbetsbelastning för sjuksköterskor på vårdavdelningar är ett stort problem som 
medför lägre vårdkvalitet och risker i patientsäkerheten (Frith et al., 2012). Vid 
stressade situationer och personalbrist ökar risken att sjuksköterskor avviker från 
rekommenderade arbetsbeskrivningar för att få arbetet gjort. Stress har också visat 
att arbetsuppgifter glöms bort och blir därmed uteblivna, vilket påverkar patienterna 
negativt (Macphee, Dahinten & Havaei, 2017). Arbetsuppgifter som många gånger 
glöms är patientövervakning och därmed uppdateringar om patientens välmående. 
Sjuksköterskor upplever en stolthet att hjälpa människor och att göra skillnad. Yrket 
beskrivs som givande med ett bra utbyte mellan självständigt arbete och 
teamsamverkan samt ger möjligheter till personlig utveckling. Den höga 
arbetsbelastningen utlyses dock som ett problem inom yrket och sjuksköterskorna 



  
 

förklarar att de inte alltid räcker till (Macphee et al., 2017: Lawless, Wan, & Zeng, 
2010). Läkemedelsrelaterade fel uppstår ofta som följd av att vårdpersonalens 
kommunikation är bristfällig eller avbrott vid arbetsmoment. Läkemedelsrelaterade 
fel ses även i samband med dålig fysisk och psykisk hälsa hos ansvarig sjuksköterska 
(Keers et al., 2014). Många gånger tas fler patienter in på vårdavdelningar än vad 
personal klarar att erbjuda en patientsäker vård med god kvalitet (Macphee et al., 
2017). Denna underbemanning på vårdavdelningar ökar risken för fel vid 
läkemedelshantering, vilket ökar pressen på sjuksköterskor som känner att de inte 
kan tillgodose en säker vård till patienterna (Macphee et al., 2017). Personal tvingas 
flera gånger arbeta utanför deras kompetensområde vid underbemanning och höga 
personalomsättningar (Lawless et al., 2010).  

Teknologi 

Brist på teknisk utveckling inom hälso- och sjukvård har visat en sämre vårdkvalitet 
och risker i patientsäkerheten såsom läkemedelsrelaterade fel och ogynsamma 
läkemedelseffekter, men också en problematik vid läkemedelsordination och 
administrering (Skibinski, White, Lin, Dong & Wu, 2007: Xie & Carayon, 2014). 
Teknologi inom hälso- och sjukvården har potential att förbättra och öka 
patientsäkerheten vid läkemedelshantering. Förbättringar kan involvera såväl 
kliniska processer, hjälpa att avgöra bäst passande läkemedel och administration av 
läkemedlet. Det ska poängteras att vissa teknologiska hjälpmedel måste användas 
enligt korrekt arbetsbeskrivning för att ge en ökad patientsäkerhet (Skibinski et al., 
2007). Teknologiska hjälpmedel som visat sig öka säkerheten vid 
läkemedelshantering är användningen av hanskanner, elektroniska ordinationer och 
automatiserad dispensering av läkemedel (Keers et al., 2014). Human Factors and 
Ergonomics (HFE) är en organisation som arbetar för att designa tekniska system, 
maskiner och verktyg genom att använda mänskliga förmågor och begränsningar. 
Produkterna ska öka säkerheten för patienter och samtidigt vara effektiva och 
bekväma för personal att använda (International Ergonomics Association, 2018). Till 
en början utmärkte HFE risker mot patientsäkerheten inom sjukvården, vilka visade 
att bristande information och kommunikation minskade patientsäkerheten. Detta var 
relaterat till att informationen var uppdelad på olika platser hos olika professioner. 
Därefter satsade HFE på att kunna samla journaler på samma ställe för att öka 
vårdkvalitet och patientsäkerhet (Beuscart-Zéphir, Pelayo, & Bernonville, 2010). 
Bristande information och dålig kommunikation ökade stressen för sjuksköterskor på 
vårdavdelningar och var riskfullt vid läkemedelshantering. Den tekniska utvecklingen 
var tilltänkt att höja patientsäkerhet och vårdkvalitet. Samtidigt öka trivseln på 
vårdavdelningar för sjuksköterskorna som kunde bli avlastade från arbetsuppgifter 
och minska stressnivån (Xie & Carayon, 2014). Inom Sveriges sjukvårdsregioner 
används bland annat Cambio Cosmic som teknisk plattform, Cambio Cosmic är ett 
heltäckande vårdinformationssystem som bland annat innehåller patientens 
journaler och läkemedelslistor. Cambio arbetar också med utvecklingsarbete där 
patienten är i fokus och de strävar efter att hitta effektiva lösningar för 
sjukvårdspersonalen (Cosmic, u.å.). I föreliggande uppsats kommer Cambio Cosmic 
förkortas och benämnas som Cosmic.  

 

 



  
 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av läkemedelshantering inom 
slutenvården. 

Material och metod 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Data 
samlades in genom semistrukturerade intervjuer av sjuksköterskor inom 
slutenvården. Semistrukturerade intervjuer användes för en bredare insikt om 
upplevelserna av läkemedelshantering på vårdavdelningarna. Kvalitativ forskning 
inriktar sig mot beskrivningar, upplevelser eller uppfattningar av fenomen 
(Kristensson, 2014). I forskning där fenomenet som undersöks inte är väl känt eller 
då det inte finns mycket tidigare forskning är det fördelaktigt att använda en induktiv 
ansats (Elo & Kyngäs, 2008). En induktiv innehållsanalys används flitigt för att 
beskriva de mångsidiga och känsliga fenomenen inom omvårdnadsstudier och ger en 
sammanfattad bred beskrivning av ämnet (Elo & Kyngäs, 2008). 

Urval  

Till studien användes ett avsiktligt urval där sjuksköterskor mest lämpade att svara 
till syftet tillfrågades att delta (Kristensson, 2014). Sjuksköterskorna som tillfrågades 
om medverkan i studien arbetade inom slutenvården och delade läkemedel till 
patienter som daglig verksamhet. Sjuksköterskorna som medverkade i studien 
arbetade inom vårdavdelningar på två olika sjukhus. Kontakt togs med 
avdelningscheferna på vårdavdelningarna med informationsbrev (bilaga 1) om 
undersökningens syfte för godkännande innan författaren tog kontakt med eventuella 
deltagare. Sjuksköterskorna tillfrågades om medverkande i undersökningen genom 
personlig kontakt och fick muntlig information samt informationsbrev (bilaga 2) vid 
förfrågan. Sjuksköterskorna som ville delta i undersökningen bokade in intervjuer 
som passade deras arbetsdagar och genomfördes på önskad plats. Sju intervjuer 
genomfördes från fyra olika avdelningar och de som medverkade hade arbetat mellan 
2 månader till sjutton år. Medelvärdet på antal yrkesverksamma år var sju år med en 
medelålder som trettiotre år gamla. Deltagarna arbetade inom slutenvården och tre 
stycken var läkemedelsansvariga på sin avdelning. 

Datainsamling 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och frågorna användes som 
stöd för att intervjuerna skulle vara relevanta till syftet (Danielsson, 2012). 
Författaren använde några huvudfrågor (bilaga 3) som sedan utvecklades med 
varierande följdfrågor beroende på deltagarnas svar, detta för att deltagarna skulle 
kunna ge mer fria och utförliga svar (Danielsson, 2012). Den första tanken med 
undersökningen var att undersöka sjuksköterskors tankar och funderingar kring 
hantering av bar-code scanner vid läkemedelshantering. Detta på grund av att 
Hälsohögskolan ville ha ett samarbete med Tekniska högskolan för att förbättra 
teknologiska hjälpmedel på sjukhusen. För att göra detta ville Hälsohögskolan 
undersöka vad sjuksköterskor anser behöver förbättras vid läkemedelshantering, 
men också deras upplevelser av vad som kunde vara till hjälp i arbetslivet. Efter tre 
genomförda intervjuer formulerades syftet om eftersom insamlade data gav mer 
information om den generella upplevelsen av läkemedelshantering. Genom 



  
 

följdfrågor till huvudfrågorna blev svar inriktade mot upplevelsen av 
läkemedelshantering och patientsäkerhet djupa. Detta medförde att trots 
intervjufrågorna var inriktade mot teknologi insamlades mer data kring andra 
upplevelser och behövde därför inte formuleras om. Intervjuerna varade mellan 13 
minuter till 25 minuter och spelades in med en ljudinspelare. Deltagarna fick en kort 
presentation av undersökningen i början av intervjun där en beskrivning gavs av hur 
intervjuerna skulle gå till, ytterligare en påminnelse från informationsbrevet, samt 
påminnelse angående ljudinspelning och samtycke till det. 

Dataanalys 

De olika intervjuerna transkriberades till skrift där texten ordagrant skrevs ned med 
pauser och olika känslouttryck som ägde rum under intervjuerna. Insamlade data 
analyserades sedan genom en induktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). Elo och 
Kyngäs induktiva innehållsanalys innefattar tre olika faser; förberedelsefasen, 
orienteringsfasen och presentationsfasen. Förberedelsefasen innebar att intervjuerna 
lästes igenom flera gånger och text markerades som svarade till syftet. Intervjuerna 
markerades med olika nummer som användes genom hela analysen. 
Orienteringsfasen innebar att de utvalda meningarna från förberedelsefasen 
kondenserades och delades in i olika kategorier med olika kodord. Dessa innehöll 
samma kontext som ursprungsmeningen för att identifiera likheter och skillnader. 
Presentationsfasen innebar att koderna som skapades under orienteringsfasen 
delades upp i olika subkategorier, generiska kategorier och huvudkategorier, som 
sedan gav en helhetsbild av det slutgiltiga resultatet (tabell I). 
 
Tabell I. Markerad text kondenserades till en kortare mening och fick ett kodord som sedan 
tilldelades en subkategori. Till sist utvecklades subkategorierna till generiska kategorier 
som ledde fram till en huvudkategori. 

Etiska överväganden 

För deltagarnas skull har forskningsetiska principer enligt vetenskapsrådet (2002) 
tillämpats. Enligt informationskravet och samtyckeskravet informerades deltagarna 
muntligt och skriftligt via informationsbrev (bilaga 2) om undersökningens syfte och 
innehåll. Informationsbrevet innefattade att deltagandet var frivilligt och 
närsomhelst kunde avbrytas. Konfidentialitetskravet innebar att insamlade data 
hanterades konfidentiellt och ingen annan kunde ta del av informationen. Ljudfilerna 
och de transkriberade intervjuerna raderades efter färdigställd innehållsanalys och 

markerad 
text 

kondenserad kod subkategori Generiska  
kategorier 

huvudkategori 

Men jag kan 
inte se någon 
nackdel med 
att vara 
långsam och 
ha tålamod 
när du delar 
medicinen 
ah, det är 
jätteviktigt 
och ett stort 
ansvar 

jag ser ingen 
nackdel om 
man är 
långsam och 
har tålamod 
när man 
delar 
medicin, det 
är ett stort 
ansvar 

ansvar noggrannhet möjligheter patientsäkerhet 



  
 

ingen information samlades in som kunde spåras tillbaka till deltagarna, vilket även 
uttrycktes i informationsbrevet. Nyttjandekravet betyder att insamlade data inte 
användes till något annat än för studiens syfte, vilket deltagarna informerades om i 
brevet dvs, att undersökningen skulle presenteras som ett examensarbete och 
publiceras på DiVA men ej som en vetenskaplig artikel.  



  
 

Resultat 

Syftet med undersökningen var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 
läkemedelshantering inom slutenvården. Resultatet innefattar en huvudkategori, två 
generiska kategorier och 10 subkategorier (tabell II), dessa presenteras i egna stycken 
med citat från de intervjuade sjuksköterskorna, vilka är numrerade. 
 
Tabell II. Subkategorierna bildade generiska kategorier som sedan ledde fram till en 
huvudkategori, Patientsäkerhet. 
 

 

Patientsäkerhet 

Sjuksköterskorna som intervjuades upplevde att det fanns väl utvecklade system för 
läkemedelshantering och beskrev hanteringen som ett komplext och ansvarsfullt område. 
Sjuksköterskorna upplevde att läkemedelshanteringen var utdaterad och tråkig med 
utrymme för många misstag. Många bra faktorer vid läkemedelshanteringen upplevdes 
samtidigt kunna påverka patientsäkerheten negativt. Tekniska system upplevdes behöva 
förbättringar för en optimal funktion. Faktorer tilltänkta att gynna patientsäkerheten 
upplevdes försvåra arbetet för sjuksköterskorna och förbisågs tillslut. De generiska 
kategorierna syftar till risker sjuksköterskorna upplevde vid läkemedelshantering, samt 
möjligheter som fanns för en mer patientsäker läkemedelshantering på vårdavdelningarna. 
Sjuksköterskorna belyste samtidigt att de upplevde att läkemedelsrelaterade fel var ovanliga 
trots många risker vid läkemedelshantering.  

Risker 

Brist på tid 
Sjuksköterskorna upplevde läkemedelshantering som tidskrävande. Många gånger 
fanns inte tillräckligt med tid för patienter, vilket kunde leda till att sjuksköterskorna 
inte utvärderade effekten av läkemedel som utdelats. Vanligtvis var effekten av 
smärtlindring bristande. Sjuksköterskorna upplevde att bristen på tid medförde att 
uppdateringar om patienters välmående uteblev.  Detta beskrevs som en risk om det 
inte fanns information att rapportera till läkarna. Det kunde leda till att patienter blev 
bortprioriterade av läkare som inte träffade alla patienter på avdelningarna varje dag. 
Vid stressade situationer fanns risken att sjuksköterskorna inte utförde alla moment 
enligt arbetsbeskrivning. Det kunde vara läkemedel som inte markerades korrekt, 
exempelvis utan personnummer. Tidsbrist upplevdes också som en stressor för 
nyutexaminerade sjuksköterskor som inte besatt all kompetens som krävdes på 
avdelningarna. Detta blev påfrestande eftersom tiden till att läsa på och inhämta 

Huvudkategori  Generiska kategorier                  Subkategorier 

 
 
 

 
 

 brist på tid  
 störningar  

 brist på identifikation  
Risker ordinationer  

bristande kompetens 

Patientsäkerhet  Cosmic  

  noggrannhet  

  identifikation  

 möjligheter teknologiska hjälpmedel  

  säker läkemedelshantering  

  hantering av narkotika  



  
 

kunskap kring läkemedel och hur de skulle administreras ofta saknades, vilket ökade 
risken för misstag. Brist på tid beskrevs som en faktor där sjuksköterskorna fick 
prioritera bort patientens välmående för att hinna med sina arbetsuppgifter, detta 
beskrevs som frustrerande eftersom känslan av att förmedla god vårdkvalitet 
minskades.  
 

“…läkemedel är ju en stor del av våran tid så skulle man kunna dra ner lite på den 
tiden så hade vi ju kunnat lägga den på annat…” (informant 4) 

Störningar  
Att arbeta ostört vid läkemedelshanteringen var svårt och kollegor avbröt ofta 
arbetsmoment. Dels för att lämna information angående patienter, ställa frågor eller 
be om hjälp. Störningar kunde också vara akuta situationer då sjuksköterskorna var 
tvungna att lämna arbetsuppgiften. Sjuksköterskorna upplevde störningar som en 
risk vid läkemedelshantering eftersom varje gång fokus togs bort från 
arbetsuppgiften ökade risken att dela fel läkemedel eller glömma något. Oavsett om 
sjuksköterskorna försökte dra sig undan uppstod störningsmoment från olika håll. 
Läkemedelsrummen på sjukvårdsavdelningarna beskrevs som trånga och det var ofta 
fler sjuksköterskor i läkemedelsrummen samtidigt. Sjuksköterskorna beskrev de som 
dåligt anpassade för ändamålet.  
 
“…så det tar ju tid och man måste vara noga så det är ju stressigt på morgonen 
samtidigt som de håller på med omvårdnad och så ska man stå där och dela och det 
kommer folk som behöver hjälp...” (informant 6) 

Brist på identifikation  
Bristande identifikationskontroller upplevdes som det mest vanligt förekommande 
misstaget på vårdavdelningarna. Sjuksköterskorna beskrev att det var vanligt att 
medicinkoppar till patienterna inte markerades med personnummer, detta gjorde att 
sjuksköterskorna inte kunde kontrollera patientens identifikation gentemot 
iordningsställda läkemedel. Vissa gånger markerades medicinkoppar endast med 
rum och sängplats, vilket ökade risken att förväxla patienter. Särskilt i samband med 
att patienterna inte tog sina mediciner vid läkemedelsutdelningen utan efter 
morgonrutiner, eller till frukost. Sjuksköterskorna kunde därmed inte veta om rätt 
patient fick i sig tabletterna. Risken att förväxla patienter upplevdes vara större med 
många patienter i samma rum.  
 
“…vissa tar lite små muggar och kanske bara skriver, skriver 9:1 eller salsnummer 
och så sängplatsen, det är ju en risk det kan bli om man kanske flyttar någon 
patient att det kan bli fel...” (informant, 5) 

Ordinationer 
Risker upplevdes även uppstå vid ordinationer från läkare i Cosmic där det förekom 
att läkemedel med fel tidpunkt eller administrationssätt var ordinerade. Dessa 
problem beskrevs som att läkarna varit ouppmärksamma och tryckt fel på datorn. 
Sjuksköterskorna upplevde också en risk vid muntliga ordinationer, särskilt om 
ordinationen skulle rapporteras vidare till en annan sjuksköterska på avdelningen. 
Om ordinationen inte existerade i datorn fanns ingen möjlighet att kontrollera 
uppgifterna. Risken fanns att sjuksköterskorna missuppfattat sina kollegor eller fått 
fel rapport, vilket upplevdes som riskfullt vid läkemedelshanteringen. 
 
 



  
 

Brist på kompetens  
Sjuksköterskorna upplevde att personalomsättningen på vårdavdelningarna kunde 
vara en risk vid läkemedelshanteringen. På grund av underbemanning var det svårt 
för nyutexaminerade och ovan personal att vända sig till erfaren personal. I dessa 
situationer kunde det vara svårt att fråga om hjälp vid behov. Sjuksköterskorna 
beskrev en problematik med att hitta arbetsbeskrivningar för vissa arbetsmoment, 
vilket medförde en risk mot patientsäkerheten när ansvarig sjuksköterska inte hade 
rätt kompetens. Underbemanningar minskade också möjligheterna att utöka 
kompetens och inhämta kunskap om läkemedel och administrationssätt. Det 
beskrevs som en problematik och stressor i arbetet.  
 
”...man kan inte förvänta sig att göra samma sak heller alltså som någon som har 
jobbat så länge, då kan man inte riktigt förvänta sig att den ska kolla om det är en 
jättelång läkemedelslista alltså då är man ju bara glad att man överlever att dela 
den kan jag tänka mig...” (informant 4) 
 
”Det är ju mycket som man inte vet eller har med sig i botten från början som 
sjuksköterska det tar ju tid att lära sig olika läkemedel...” (informant 7) 

Cosmic  
Sjuksköterskorna upplevde att det fanns risker med användandet av Cosmic. Efter 
den senaste uppdateringen upplevdes den både långsammare och mer otydlig. Det 
saknades markörer för nya dagar och gav en otydlig översiktsbild. Läkemedel med 
särskilda ordinationer uteblev oftare än vardagliga ordinationer, exempelvis 
smärtplåster som skulle bytas, eller läkemedel som bara gavs vissa dagar i veckan. 
Särskilda ordinationer uteblev till följd av att de inte kom upp i utdelningsvyn utan 
som en sidomarkering sjuksköterskorna själva fick klicka på. Cosmics varningssystem 
för interaktioner och maxdoseringar upplevde sjuksköterskorna som en risk. 
Varningarna var inte tillräckligt personcentrerade och klickades därför ner 
slentrianmässigt. Mängden icke relevant information kunde därför utgöra att viktig 
information missades. 
 
“…det finns så mycket varningar kring saker och ting, men nån gång är det säkert 
interaktioner mellan läkemedel att det kanske blir en dubbel dos eller förminskad 
aktiv substans om man tar vissa läkemedel tillsammans…(informant 3) 
 

”…det blir bara slentrianmässigt att man klickar vidare och då missar man faktiskt 
de gånger som det är interaktioner på riktigt som man ska reagera på.” 
(informant 1) 

Möjligheter  

Noggrannhet 
För att minska risken för misstag dubbelkollades både läkemedelslistor och 
läkemedelskartor i förpackningarna. Att vara långsam vid läkemedelshanteringen 
beskrevs som positivt, eftersom det säkerställde att arbetet utfördes noggrant och 
ökade patientsäkerheten. Även om det var svårt att dela läkemedel ostört på 
avdelningarna beskrev sjuksköterskorna det som en viktig faktor. Det gynnade 
koncentrationen och därmed en mer säker läkemedelshantering. 
Läkemedelsinteraktioner uppmärksammades mer på jourtid av sjuksköterskorna. 
Jourläkare upplevdes inte ha samma kunskap om patienters specifika 



  
 

sjukdomstillstånd, såsom ordinarie läkare hade. Det ansågs därför viktigt att 
kontrollera interaktioner mellan läkemedel vid nya ordinationer på jourtid, detta för 
att patienten skulle få rätt anpassad dos för sjukdomstillståndet.  
 
”…jag kan inte se någon nackdel med att vara långsam och ha tålamod när du delar 
mediciner ah, det är jätteviktigt och ett stort ansvar” (informant 2) 

Identifikation  
Sjuksköterskorna beskrev identifikationskontroll som viktigt vid 
läkemedelshantering. Rätt medicin skulle delas till rätt patient och inga förväxlingar 
däremellan. Alla patienter på avdelningarna hade ID-band och sjuksköterskorna på 
vårdavdelningarna strävade mot att medicinkoppar på avdelningarna skulle vara 
markerade med såväl personnummer som namn på patienten. Detta ökade 
patientsäkerheten genom att minska risken för förväxlingar men också genom att 
sjuksköterskorna kunde delegera ut arbete i stressade situationer och undvika 
misstag.  
 
”… vi är ju alltid noga med att alla har armband det är ju jätteviktigt och så jag 
kollar alltid ID, att jag har kommit till rätt person från början är jag ju säker på…” 
(informant 4) 
 
”jag brukar vara väldigt noggrann liksom med att det finns en patient ID i alla fall 
på burken” (informant 5) 

Teknologiska hjälpmedel 
Teknologiska hjälpmedel beskrevs av sjuksköterskorna som en oerhörd hjälp vid 
läkemedelshanteringen. Det upplevdes betryggande. Om sjuksköterskorna hade 
synonympreparat kunde de söka på Fass efter utbytbara läkemedel, vilket ökade 
säkerheten om sjuksköterskorna från början kände sig tveksamma. Användandet av 
handskanner implementeras mer på sjukhusavdelningarna vilket sjuksköterskorna 
mestadels var positiva till. Det upplevdes kunna förenkla arbetet och minska risken 
för fel och förväxlingar mellan patienter, samtidigt som det kunde vara mer effektivt 
och frigöra tid till patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att teknologiska hjälpmedel 
kunde hjälpa nyutexaminerade sjuksköterskor som en trygghet och säkerhetsåtgärd.  
Sjuksköterskorna upplevde att surfplattor med inbyggt journalsystem skulle 
underlätta arbetet. Patientkalendrar kunde läggas in i journalsystemet som 
sjuksköterskorna kunde följa och dokumentera direkt inne hos patienterna. Det 
kunde också användas som hjälp om patienterna hade frågor om läkemedel eller 
biverkningar.  
 
“…sen hade det varit väldigt smidigt om man hade paddor man kunde gå runt med 
så att man har det vid patienten…” (informant 7) 
 
“...det känns som att det skulle bli alltså säkrare, mindre risk för fel, sen finns det ju 
alltid risk för att man förlitar sig för mycket på teknik också att man kanske 
förlorar sin egna intuition...” (informant 4) 
 

Säker läkemedelshantering 
Sjuksköterskorna hanterade läkemedel på olika sätt beroende på vilken avdelning. 
Läkemedelshantering skedde både i läkemedelsrum men också vid vagnar ute i 
korridorerna. Att dela läkemedel inne i ett läkemedelsrum upplevdes som mer säkert, 



  
 

speciellt när det cirkulerade patienter och närstående på avdelningarna. Det 
upplevdes otryggt att ta med sig alla läkemedel ut i korridorerna om någon obehörig 
skulle komma åt preparaten. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att 
administrera läkemedel de själva iordningsställt och inte låta kollegor iordningsställa 
och själva administrera. För att vara säkra på att det var rätt medicin som delas ut. 
Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att det hade varit skönt om alla patienter på 
avdelningarna fick apodospåsar iordningsställt av farmaceuter, det kunde minska 
risken för misstag vid stressade situationer och farmaceuter besatt mer kunskap om 
aktuella läkemedel. Det hade frigjort mer tid till omvårdnad och patientnära arbete.  
 
“…att det är farmaceuter som gör i ordning, det hade ju varit att bara scanna den 
påsen mot patienten, ah det är rätt påse och slippa dela...” (informant 5) 
 
”…ibland har jag med mig den ut alltså på morgonen har jag det, men på kvällen 
ehm då är det inte lika många läkemedel och då är det så himla mycket anhöriga 
och då känns det inte säkert att lämna vagnen när jag går med koppen…” 
(informant 4) 

Hantering av narkotika 
Hanteringen av narkotikaklassade preparat upplevde sjuksköterskorna som ett 
förbättringsprojekt. Varje gång sjuksköterskorna delade ett narkotikaklassat preparat 
behövdes tabletterna/ampullerna räknas ned och skrivas upp för hand till vilken 
patient, tid och uttagen mängd. Detta system upplevdes som utdaterat och 
resurskrävande då kollegor kunde ha gjort ett misstag som sedan påverkade nästa 
person som kom efter. Sjuksköterskorna beskrev att det skulle vara mer tryggt och 
effektivt att ha ett narkotikaskåp som lämnade ut tabletter systematiskt kopplade till 
patent ID och sedan räkna ner tabletterna automatiskt.  
 
”…ibland har man jättemycket narkotikaklassade läkemedel som tar mycket tid av 
läkemedelsdelningen och räkna ihop...” (informant 3) 
 
”… de snackar om att vi ska få typ som ett narkotikaskåp där man fyller i, jag vet inte 
om det var patient ID och då får man ju ut till vem och så behöver man inte räkna 
och så längre och det sparar jättemycket tid och det är ju en jättestor fördel…” 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
läkemedelshantering inom slutenvården. En kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer ansågs bäst kunna svara till syftet, eftersom syftet var av en beskrivande 
karaktär (Kristensson, 2014). Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att ställa 
följdfrågor där deltagarna kan ge mer utförliga svar om deras upplevelser. En kritik 
som kan riktas mot undersökningen är att huvudsyftet ändrade karaktär under 
arbetets gång. Syftet ändrade inriktning eftersom huvudområdet ansågs för smalt 
gentemot insamlade data. Därmed fick författaren in en bredare bild av den faktiska 
upplevelsen av läkemedelshanteringen generellt. För att kunna spegla 
sjuksköterskornas upplevelser krävdes därför ett bredare syfte till undersökningen. 
Intervjufrågorna var mer inriktade mot teknik men på grund av följdfrågor fick 
författaren en djup datainsamling angående läkemedelshantering och risker i 
patientsäkerheten och andra relevanta ämnen mot det nya syftet. Inriktningen 
ändrades efter att tre intervjuer var genomförda och datainsamlingen gav en bred 
beskrivning kring ämnet och därmed togs beslutet att frågorna skulle förbli 
desamma. Undersökningen hade en induktiv ansats eftersom författaren själv inte 
hade en förutbestämd teori att utgå ifrån. En induktiv ansats används med fördel när 
författaren inte har någon teori eller hypotes att utgå från samt när få studier har 
utförts om fenomenet tidigare (Elo & Kyngäs, 2008). Författaren själv hade 
erfarenhet om läkemedelshantering, men inte hur sjuksköterskor på avdelningar 
upplevde läkemedelshanteringen i arbetet, eller någon teori om ämnet. I 
undersökningar med kvalitativ design ses författaren som ett instrument och 
eftersom författaren är medverkande vid datainsamlingen kan det diskuteras om 
resultatet påverkas av författaren (Lundman & Graneheim, 2017). Detta hölls i åtanke 
och diskuterades med handledare under arbetets gång, samt fanns i åtanke under 
intervjuerna. Begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet används inom 
kvalitativ forskning vid granskning av studier (Graneheim & Lundman, 2004). För att 
höja trovärdigheten i undersökningen genomfördes enligt Kristensson (2014) ett 
avsiktligt urval där sjuksköterskor mest lämpade att svara till syftet tillfrågades. 
Sjuksköterskorna hade olika arbetserfarenheter från olika avdelningar och sjukhus, 
vilket kan ge en bredare helhet som också ökar trovärdigheten (Graneheim & 
Lundman, 2004). Genom personal på högskolan, fick författaren kontakt med 
sjuksköterskor på vårdavdelningar inom slutenvården som hade vardaglig 
läkemedelshantering enligt rutin. Även läkemedelsansvariga på vissa avdelningar 
deltog i undersökningen som gav ett större djup till datainsamlingen. 
Avdelningschefer på de olika vårdavdelningarna tillfrågades angående 
undersökningen för godkännande, innan kontakt togs med deltagarna. På vissa 
avdelningar tillfrågade avdelningscheferna sjuksköterskor de ansåg mest lämpade för 
undersökningen. Författaren har använt de fyra forskningsetiska principerna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
som vägledning genom arbetet. Uppgifter om deltagarna kan inte spåras och det 
framgår inte vilka sjuksköterskor som deltagit i studien, vilket är viktigt för 
konfidentialitet (vetenskapsrådet, 2002). Eftersom intervjuerna ljudinspelades fick 
deltagarna information kring detta i informationsbrevet (bilaga 2), och fick ge 
samtycke innan påbörjad intervju. Sjuksköterskorna fick också en muntlig 
påminnelse av resterande uppgifter som stod i brevet. Genom att ljudinspela alla 
intervjuer underlättades transkriberingen som även inkluderade känslostämningen i 



  
 

samtalet såsom skratt, suckar och irritation (Graneheim & Lundman, 2004). För att 
försäkra att deltagarna och författaren inte missförstod varandra upprepades en kort 
sammanfattning av innebörden i sjuksköterskornas svar innan nästa fråga ställdes, 
då kunde deltagarna godkänna att beskrivningen hade uppfattats korrekt. Totalt 
genomfördes 7 intervjuer. Danielsson (2012) belyser att få deltagarantal kan ses som 
en trovärdighetsbrist. Polit & Beck (2016) anser dock att mängden deltagare inte 
väger lika tungt om data som insamlas ger ett bra djup inom ämnet. Några 
huvudfrågor i intervjun följdes för att alla intervjuer skulle utgå från samma 
riktlinjer, frågorna utvecklades sedan med följdfrågor för djupare förståelse. Den 
första intervjun genomfördes på prov och visade sig ge mycket information och en 
bred bild kring ämnet och valdes därför senare med i studien (Kristensson, 2014). Vid 
analysprocessen tillkom en extern granskare och författaren fick hjälp av sin 
handledare för att hitta en helhet efter orienteringsfasen. Detta kan vara en fördel, 
dels för att processen tar tid att lära sig och kan vara svår att bemästra i början, men 
också för att ha en extern granskare som tolkar materialet utan att ha varit 
deltagande vid datainsamlingen ökar trovärdigheten och pålitligheten i arbetet 
(Graneheim & Lundman, 2004: Wallengren & Henricsson, 2012). Det sista begreppet 
är överförbarhet, en bra studie ska kunna överföras till andra områden och grupper 
och ge liknande resultat, för att uppnå detta måste det finnas ett tydligt sammanhang 
genom texten. Urvalet, datainsamlingsmetod och analysmetoden ska vara utförligt 
beskriven och gärna citat som stärker fynden i resultatet. Författaren själv avgör inte 
om undersökningen är överförbar utan det ligger i betraktarens ögon (Graneheim & 
Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion 

Undersökningen syftade till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
läkemedelshantering inom slutenvård. Resultatet bildade huvudkategorin 
patientsäkerhet och hade två generiska kategorier; risker och möjligheter. Risker 
syftade till sjuksköterskornas upplevelser vid läkemedelshantering och det som 
kunde gå fel. Möjligheter var inriktade mot vad sjuksköterskorna gjorde som ökade 
patientsäkerheten och det som upplevdes behjälpligt i arbetet. Resultatet visade att 
sjuksköterskorna upplevde en stor brist på tid där det fanns arbetsmoment som 
stressades igenom för att hinna träffa patienter. En hög arbetsbelastning och 
störningar i sjuksköterskornas arbetsmoment gav en negativ effekt på 
patientsäkerheten, eftersom det lättare uppstod misstag i stressade situationer 
(Holden et al., 2013: Frith et al., 2012). Sjuksköterskorna i undersökningen 
förklarade också att det var svårt att vara ostörd vid läkemedelshantering och att de 
många gånger blev avbrutna när kollegor behövde hjälp eller skulle informera om 
något. Personalen försökte arbeta ostört i högsta mån på avdelningarna och hade i 
åtanke att inte störa någon som delade läkemedel. Något Socialstyrelsen (2017b) 
belyser är viktigt vid läkemedelshantering är att personalen har en lugn och ostörd 
miljö runt sig vid läkemedelshantering. Sjuksköterskorna i undersökningen beskrev 
att noggrannhet vid läkemedelshantering var viktigt för att undvika förväxlingar 
mellan patienter, och försökte därmed vara noggranna med identifikation på både 
medicinburkar och genom att alla patienter hade ID-band på avdelningarna. 
Teknologiska hjälpmedel såsom handskannrar vid läkemedelshantering menar till att 
öka patientsäkerheten genom att skanna ID-band så datorsystemet och patienten 
matchar vid skanning, och på så sätt reducera förväxlingar (Skibinski et al., 2007). 
Sjuksköterskorna i undersökningen beskrev att det skulle vara en trygghet att inte 
kunna förväxla patienter och dela ut fel medicin. Sjuksköterskorna upplevde en stress 
över att inte hinna utföra alla arbetsuppgifter adekvat och var positiva till tekniska 



  
 

hjälpmedel som kunde effektivisera arbetet. Arbete med handskannrar och mer 
teknologi upplevde sjuksköterskorna som en bra ide i teorin, samtidigt beskrevs en 
oro att det skulle innebära fler arbetsmoment och därför utöka arbetsbelastningen. 
Deltagare vid tidigare undersökningar hade uttryckt samma oro att teknologi skulle 
medföra extra arbete (Poon, et al, 2008). Den undersökningen visade att arbete med 
skanner vid läkemedelshantering effektiviserade arbetet och gav mer tid till 
omvårdnad och andra arbetsuppgifter. Resultatet i den här undersökningen visade 
olika förbättringsförslag som sjuksköterskorna trodde skulle underlätta på 
avdelningarna. Bland annat surfplattor med patientkalender och möjlighet till 
dokumentation föreslogs. Utvecklande av nya tekniska hjälpmedel syftar till att gynna 
både patienter och sjukvårdspersonal och efter tidigare undersökningar har 
sjuksköterskor gett feedback på utvecklingar för smidigare och mer patientsäkert 
system (Beuscart-Zéphir et al., 2010: Xie & Carayon, 2014). I resultatet framkom att 
sjuksköterskorna upplevde en bristande kompetens på avdelningarna, dels på grund 
av att många nyutexaminerade sjuksköterskor arbetade på avdelningarna, men också 
för att tiden till att uppdatera kompetensen inte fanns vid behov. Det är en brist på 
rätt kompetens på sjukvårdsavdelningar och special utbildad personal vilket har en 
negativ effekt på vårdkvalitet och säkerhet (Jha, Prasopa-Plaizier, Larizgoitia & Bates, 
2010). Olika interventioner för att öka kvaliteten och ge en säkrare hälso- och 
sjukvård syftar till att använda mer teknologi, personalutbildningar inom 
läkemedelshantering, hjälp av farmaceuter och utveckla läkemedelsrum mer 
anpassade för avdelningarna (Keers et al., 2014). Sjuksköterskorna i den här 
undersökningen menade att de gärna tar hjälp av farmaceuter vid iordningsställande 
av läkemedel eftersom de besitter mer kunskap inom ämnet. Tidigare forskning runt 
tekniska hjälpmedel har visat både positiva och negativa resultat, det har uppstått 
nya problem vid test av system samtidigt som tidigare problem har fått lösningar 
(Poon, et al, 2010: Xie & Carayon, 2014). Sjuksköterskorna i den här undersökningen 
menar att teknik kan vara till en oerhörd hjälp när den fungerar bra och det finns 
många finesser som skulle kunna hjälpa på avdelningarna. För att slippa räkna 
narkotikaklassade tabletter för hand skulle det vara bra med ett narkotikaskåp som 
systematiskt skulle räkna tabletterna. All teknik som gör att arbetet blir mer effektivt, 
patientsäkert och ger mer tid till omvårdnaden och patientnära arbete beskrev 
sjuksköterskorna som bra lösningar. Teknik har visat sig minska både 
läkemedelsrelaterade fel, öka patientsäkerheten samt gör arbetet mer effektivt för 
sjuksköterskor om det används på rätt sätt (Poon et, al, 2008: Poon et, al, 2010). Det 
är vanligt att sjuksköterskor inte rapporterar avvikelser i läkemedelshanteringen och 
statistik visar att de flesta läkemedelsrelaterade fel inte orsakat någon skada mot 
patienten, alternativt att det var fel vid läkemedelshantering som inte nådde 
patienten (Haw, Stubbs & Dickens, 2014). För ökad kvalitet och säkerhet i vården är 
det viktigt att analysera tidigare risker och avvikelser. Det är därför viktigt att 
rapportera händelser och risker mot patientsäkerheten för att kunna ta lärdom och 
förbättra vårdkvaliteten (Benn et al, 2009). Sjuksköterskorna i den här 
undersökningen beskrev att det är oklart vad som räknas som en läkemedelsrelaterad 
vårdskada men att det upplevdes vara ovanligt på avdelningarna. En del av dessa 
uteblivna avvikelserapporteringar skulle därmed kunna bero på okunskap runt 
läkemedelsrelaterade vårdskador och vikten av avvikelserapportering för en ökad 
patientsäkerhet.     

 



  
 

Slutsatser 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att det finns system för att 
läkemedelshanteringen ska vara patientsäker och de beskrev läkemedelsrelaterade 
skador som ovanligt. Samtidigt menade sjuksköterskorna att för en högre kvalitet och 
säkerhet i vården behöver systemen uppdateras och bli mer personcentrerade. Den 
negativa upplevelsen av läkemedelshanteringen var att den kändes utdaterad och 
lämnade utrymme för många misstag. Eftersom läkemedelshanteringen var 
tidskrävande ökade stressen att hinna med andra arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna 
var mer intresserade av patientnära arbete och hinna med omvårdnaden och ville 
därför effektivisera läkemedelshanteringen. Arbetet kändes inte lika meningsfullt när 
tiden inte räcker till patienter och känslan av att hjälpa någon minskade när stressen 
var hög. Resultatet av undersökningen ger en inblick av vad sjuksköterskorna inom 
slutenvården saknar och skulle känna sig hjälpta av i arbetslivet. De beskriver att 
teknik kan vara till stor hjälp och underlätta deras arbete samt öka patientsäkerheten 
och vårdkvaliteten. Vid läkemedelshantering är de främsta hoten mot en säker vård; 
stress och en stökig arbetsmiljö. Detta påvisas i såväl den här undersökningen som 
tidigare forskning. Vårdkvaliteten och patientsäkerheten tycks inte öka trots 
utvecklandet av system och processer som förbättringsarbeten, vilket verkar tyda på 
att bestående stress och personalomsättningen på sjukhusen ökar risken för misstag, 
vilket påverkar patientsäkerheten negativt. Det fanns också en okunskap runt 
läkemedelsrelaterade vårdskador som kunde påverka avvikelserapporteringen 
negativt. Interventioner riktade mot utvecklad kunskap inom läkemedelshantering och 
läkemedelsrelaterade vårdskador är ett viktigt förbättringsarbete gentemot säker vård 
och högre vårdkvalitet.  

Fortsatta studier 

Studier som riktar sig mot sjuksköterskors upplevelser i vården generellt är viktigt för 
att kunna belysa problem i säkerhet och vårdkvalitet. Sjuksköterskor har en stor roll i 
förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvård. Därför borde mer forskning gentemot 
sjuksköterskors upplevelser i vården utföras för att öka kvalitet och säkerhet inom 
hälso- och sjukvård. Studier som fokuserar på utvärdering av de redan förbättrade 
teknologiska hjälpmedel som finns i sjukvården skulle vara hjälpsamma. Det finns få 
forskningsresultat som visar uppdaterad information kring tekniska hjälpmedel och 
författaren kunde inte hitta några studier riktade mot svensk forskning kring detta 
fenomen. Det vore intressant att se nyare forskning om de system som testats tidigare 
av sjuksköterskor för att se om HFE åtagit sig tidigare kritik och förbättrat system 
inom hälso- och sjukvården.  

Kliniska implikationer 

Läkemedelsrelaterade vårdskador fortsätter öka som ett resultat av den höga 
arbetsbelastningen på sjukhusavdelningarna och det är ett problem som måste lösas 
för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda säker vård med god kvalitet. Det 
behövs mer förståelse för hur sjuksköterskorna upplever arbetsbelastningen på 
vårdavdelningarna. Genom en ökad förståelse kan brister i vården identifieras som 
ger vetskap om var mer resurser till förbättring måste läggas. Med bättre 
arbetsförhållanden för sjuksköterskor och ökad kunskap kan patientsäkerheten och 
vårdkvaliteten på vårdavdelningar öka. Sjuksköterskorna kan vara mer stolta över sitt 
arbete och patienterna få högre förtroende för hälso- och sjukvården.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

  
  

  

Till avdelningschef inom   ………………………………………… 
Läkemedelsrelaterade skador står för ca 10 % av alla vårdskador i Sverige och orsakar 
onödigt lidande för patienter som i de flesta fall kan undvikas. Vanliga misstag är att 
patienter står på olika mediciner som interagerar med varandra samt misstag vid 
administrering och utdelning av läkemedel (socialstyrelsen, 2017). På 
sjukhusavdelningar i hela världen implementeras teknologi för att öka 
patientsäkerhet och effektivisera arbetet för sjuksköterskorna på avdelningarna. 
Hälsohögskolan på Jönköping University har för avsikt att påbörja ett projekt med 
Tekniska högskolan för att ta fram verktyg som kan hjälpa arbetet för säkrare vård 
och smidigare läkemedelshantering. Till följd av detta är syftet med undersökningen 
är att få en uppfattning av hur sjuksköterskor på avdelningen upplever användandet 
av teknologi vid läkemedelshantering och vad de känner saknas och skulle kunna 
förbättras. Hur teknologin skulle kunna utvecklas och göra arbetet mer patientsäkert 
och underlätta läkemedelshanteringen i det vardagliga arbetet. 
  
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer som spelas in med ljudspelare. I 
projektet kommer ca 10 sjuksköterskor tillfrågas om deltagande och dessa kommer 
att informeras muntligt och skriftligt om att det är frivilligt att delta samt att avbryta 
sin medverkan när de själva vill. Intervjuerna beräknas ta ca 30 min per person och 
allt material behandlas konfidentiellt. Ingen sjuksköterska eller avdelning kommer 
kunna identifieras utan resultatet av datainsamlingen kommer presenteras 
sammanställt i ett examensarbete. 
Undersökningen kommer genomföras av sjuksköterskestudent i termin 6, 
……………………………………… från Jönköping University. Om godkännande ges ber jag 
att få lämna förfrågan till sjuksköterskor på avdelningen angående deltagande i 
undersökningen.                                                                                     

 

 
 Godkännande till genomförande av samtalsintervjuer 
  
Datum/ort                          Avdelningschef 

 

  
 
Med vänliga hälsningar       
  
……………………………………. 
Sjuksköterskestudent 
Jönköping University            
Tel:................................ 
e-mail: …………………………… 
  

  



 

  
 

Bilaga 2 

  
Till dig som jobbar på avdelningen som 
sjuksköterska                                                    
Teknologi används som hjälpmedel varje dag inom sjukvården för att öka 
patientsäkerheten och förenkla arbetet i vardagen. Till läkemedelshantering utvecklas 
olika system och tekniska hjälpmedel tilltänka att minska risken för 
läkemedelsrelaterade vårdskador som orsakar onödigt lidande för patienten.  
Du tillfrågas härmed om du vill vara med i en undersökning där dina upplevelser och 
åsikter angående användning av teknologi vid läkemedelshantering efterfrågas. 
Datainsamlingen jag kommer använda består av en semistrukturerad intervju för en 
bredare insikt i dina erfarenheter och tankar kring läkemedelshantering i arbetet. 
Initiativet till undersökningen kommer från Hälsohögskolan i Jönköping som vill ha 
sjuksköterskors synpunkter på teknologi vid läkemedelshantering, detta för framtida 
samarbeten med Tekniska Högskolan. Undersökningen kommer utföras av 
sjuksköterskestudent i termin 6, …………………………………. och är ett examensarbete 
och C-uppsats. 
Samtalet kommer att ljud inspelas och skrivas ned ordagrant. Resultatet kommer att 
sammanställas och presenteras utan att dina svar kan spåras eller identifieras till dig 
som person. Materialet kommer hanteras konfidentiellt och ingen annan tar del av 
datainsamlingen utan undersökningsansvarig.  
Resultatet kommer redovisas som en C-uppsats på Hälsohögskolan i Jönköping och 
läggs sedan upp i DiVA, där alla examensarbeten presenteras. Resultatet kommer 
inte publiceras som en vetenskaplig artikel. 
Ditt deltagande är frivilligt och om du väljer att medverka kan du när som helst 
besluta dig för att avbryta ditt deltagande. Väljer du att avbryta kommer tidigare 
datainsamling förstöras.  
  
Har du frågor så är du välkommen att kontakta: 
  
…………………………………                                                       
Sjuksköterskestudent                                                     
Jönköping University                                                     
Hälsohögskolan                                                             
telefon: …………………………….                                                   
e-post: ………………………………                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

Bilaga 3 

 
Ålder  
Kvinna/Man  
Antal år som SSK 
 
 

1. Hur upplever du läkemedelshantering idag?  

 
2. Om du skulle vilja förbättra teknologin vid läkemedelshantering, vad tycker du skulle 

behöva utvecklas? 

 
 

3. Upplever du några risker i patientsäkerheten vid läkemedelshantering?  

 
4. Har du någon gång haft funderingar angående interaktioner mellan patienters 

läkemedel?  

 
5. Har du någon gång hört talas om användning av scanner vid läkemedelshantering? 

(om inte, förklara hur det har implementerats på olika platser och fråga vad personen 
i fråga tycker om det) 

 
6. Om de skulle implementera användandet av scanner vid läkemedelshantering hur 

skulle du önska att det fungerade?  
 

 


