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Abstract 

Purpose  
The purpose of this study is to conduct a survey of the Process of Drug Management in 

elderly care from when a drug is prescribed to when it is discarded. The purpose also 

includes to investigate how the various activities are linked to each other and to identify 

errors for the patient safety. In order to fulfil the purpose, two issues have been 

formulated: 

1. What activities are currently in the Process of Drug Management in elderly 

care? 

2. What deviations can occur in the Process of Drug Management and can be 

errors for the patient safety? 

Method  
In order to fulfil the purpose, a case study was made on the Social Service of the elderly 

care. Empirical data has been collected through interviews, observations and 

questionnaires. Further on the empirical data has been analysed and compared with the 

theoretical framework in order to achieve the purpose of the study.  

Findings  
The five main activities which have been identified in the Process of Drug Management 

are Prescription, Requisition and Check, Storage, Readying and Administration and 

finally Follow-up. In order to identify errors for the patient safety in the different 

activities, a value stream map has been designed where the risk has been placed and 

later on discussed. Errors for the patient safety exist among other factors such as due to 

lack in communication and information, human factors such as stress, lack of sleep, 

cultural shocks and lack of motivation for work. The study also shows that there is lack 

of responsibility among the various operators in the process. 

Implications 

The process of drug management in elderly care is a problem area because of its 

complexity where deviations often occur which results in errors for the patient safety. 

The guidelines within elderly care are about the same throughout Sweden, which leads 

to the fact that development in order to prevent errors of the patient safety can take 

place within other organizations. Deviations are unfortunately making an impact in the 

first activity, “Prescription”, which contributes to additional deviations in the following 

activities. In order to improve the patient safety, developing the quality within the 

organization and within the Process of Drug Management should be a priority.   

Limitations  
The aim of the study was to gain a deeper insight into the process of Drug Management 

and identify errors for the patient safety. Wishful thinking is to investigate several more 

units in order to get a clearer picture of the problem area from different angles.  

Keywords  
Error for the patient safety, Drug Management, Logistics, Value Stream Mapping, 

Deviation 
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Sammanfattning 

Syfte  
Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av läkemedelshanteringsprocessen 

inom äldreomsorgen från det att ett läkemedel skrivs ut till att det sedan kasseras. Syftet 

omfattar även att undersöka hur olika aktiviteter är kopplade till varandra och att 

identifiera patientsäkerhetsriskerna. För att uppfylla detta syfte har två frågeställningar 

formulerats:  

1. Vilka aktiviteter ingår idag i läkemedelshanteringsprocessen inom 

äldreomsorgen? 

2. Vilka avvikelser kan förekomma i läkemedelshanteringsprocessen och som kan 

vara patientsäkerhetsrisker? 

Metod  
För att uppnå ett resultat gjordes en fallstudie på socialförvaltningens äldreomsorg. 

Empirisk data har samlats in med hjälp av intervjuer, observationer och enkäter. 

Empirin har sedan analyserats och jämförts med det teoretiska ramverket för att uppnå 

studiens syfte. 

Resultat  
De fem olika huvudaktiviteter som har identifierats i läkemedelshanteringsprocessen är 

ordination, rekvisition och kontroll, förvaring, iordningsställande och administrering 

och till sist uppföljning. För att kunna identifiera patientsäkerhetsriskerna i de olika 

aktiviteterna har en kartläggning av flödet utförts. De identifierade riskerna placerades 

sedan ut i processflödet och diskuterades. Patientsäkerhetsriskerna förekommer bland 

annat på grund av kommunikations- och informationsbrister, mänskliga faktorer så som 

stress, sömnbrist, kulturkrockar samt motivationsbrist i arbetet. Studien visar även att 

det förekommer brister i ansvarsfördelningen hos de olika aktörerna i flödet. 

Implikationer  
Det uppstår många problem i läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen  på 

grund av dess komplexitet. När avvikelser förekommer i processen uppstår 

patientsäkerhetsrisk. Socialstyrelsen och landstingen reglerar äldreomsorgen med 

liknade riktlinjer i hela landet vilket kan leda till att ett förbättringsarbete i en 

organisation kan appliceras inom andra organisationer för att undvika 

patientsäkerhetsrisker. Att implementera en kvalitetsutveckling i form av ett 

förbättringsarbete i läkemedelshanteringsprocessen kan bidra till en ökad 

patientsäkerhet.   

Begränsningar  
Målet med studien var att få en djupare inblick i läkemedelshanteringsprocessen samt 

att identifiera patientsäkerhetsrisker. Önskvärt hade varit att undersöka flera enheter 

inom samma organisation för att få en tydligare bild av problemområdet från olika delar 

i organisationen och därmed flera olika perspektiv på vilka problem som kan uppstå i 

processen. 

Nyckelord  
Patientsäkerhetsrisker, läkemedelshantering, logistik, värdeflödesanalys, avvikelser 
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1 Introduktion 
Kapitlet beskriver en bakgrund till studien samt det problemområde som studien berör. 

Syfte med studien samt frågeställning presenteras. Vidare ges en beskrivning av 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Andelen äldre människor som är sjuka ökar vilket medför ett ökat behov av insatser 

inom vård- och omsorgen (Socialstyrelsen, 2016). En av de faktorer som ligger bakom 

den ökade befolkningen i Sverige är att folk lever längre vilket har sin grund i mer 

kvalitativa levnadsförhållanden. Inom loppet av hundra år har andelen äldre över 65 år 

ökat med 11% (Statistiska Centralbyrån, 2016). I samband med en ökad andel äldre 

människor som är sjuka, ökar krav på att en hög kvalitet inom äldreomsorgens olika 

processer säkerställs. Läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen är ett 

komplicerat flöde med många olika faktorer att ta hänsyn till och där många olika risker 

kan uppstå. Det är viktigt att de olika aktiviteterna i läkemedelshanteringsprocessen 

genomförs med hög kvalitet vilket har bidragit till och driver på utvecklingen av 

logistikområdet inom hälso- och sjukvården (Lumsden, 2006). Därmed krävs en ständig 

utveckling av effektivt samarbete mellan de olika professioner som är inblandade i 

vård- och omsorgskedjan inom äldreomsorgen. 

När man inom organisationer tittar på logistik är Lean ett användbart begrepp, som är 

en förkortning av Lean Production. Värdeflödeskartläggning är en metod inom Lean 

där syftet är att kartlägga ett flöde för att erhålla förståelse för hur alla aktiviteter i flödet 

samspelar med varandra (Alsterman, Blücher, Broman, Johansson och Petersson, 

2009). Vård- och omsorgen arbetar mycket med utveckling inom sina organisationer 

där fokus är på värdeskapande aktiviteter som ska möta individens behov och 

patientsäkerheten istället för kostnader som det tidigare varit mer fokus på. Detta 

medför att aktörer i läkemedelshanteringsprocessen måste samspela och inte endast 

lägga fokus på sina enskilda aktiviteter i processen (Socialstyrelsen, 2014).  

Inom logistikområdet är även kvalitet en viktig faktor vilket medför att verksamheter 

behöver öka sina satsningar på kvalitetsutveckling både systematiskt och allmänt inom 

samhällets alla delar. Kvalitetsutveckling är ett ständigt förbättringsarbete och inom 

äldreomsorgen är patienter centrala för att skapa värde åt (Bergman och Klefsjö, 2002).  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som reglerar hälso- och sjukvården omfattar regler  

är exempel på hur lagstiftning ställer krav på kvalitet på tjänster. HSL föreskriver bland 

annat om vårdens kvalitet och att kvalitén i vården ska utvecklas (Socialdepartementet, 

2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Som tidigare avsnitt beskrivit så ökar intresset för att nå en bättre kvalitet inom den 

offentliga sektorn, hälso- och sjukvårdens tjänster (Bergman och Klefsjö, 2002). HSL 

anger bestämmelser angående kvaliteten i verksamheten samt att vårdens kvalitet 

effektivt ska utvecklas (Socialdepartementet, 2015). En vårdorganisation kan till 

exempel nå framgångsrika effektivitetsresultat i sitt Lean-arbete och 

kvalitetsutveckling genom att genomföra studier, analyser och kartläggning av 

värdeflöden vilket i sin tur möjliggör identifiering av risker, problem och flaskhalsar. 

Förståelsen av en organisations nulägesituation är ett viktigt underlag för att förstå 

organisationens möjliga framtida tillstånd (Keyte och Locher, 2008).  
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Detta arbete kommer att fokusera på äldreomsorgen inom den offentliga sektorn där 

ansvaret för verksamheten ligger hos kommunerna. Äldreomsorgen omfattar många 

flödesprocesser bland annat läkemedelshanteringsprocessen som har ett behov av 

effektivisering samt kvalitetssäkring då det i dagsläget finns många problem med den. 

Det finns ett ökat intresse och engagemang hos kommuner inom området att 

implementera Lean och en strävan mot att inom en snar framtid ha gott om resurser och 

kunskap som leder till att Lean-arbeten prioriteras inom den offentliga sektorn (Arbin, 

Kreicbergs och Lindselius. 2011). Inom äldreomsorgen ska olika professioner så som 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och apotekare samspela i frågor som berör 

läkedelshantering och patientsäkerhet. Socialstyrelsens föreskrifter och olika råd om 

läkemedelshantering används som riktlinjer för att kvalitén och säkerheten ska uppnås 

inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Äldreomsorgen har under de senaste decennierna omstrukturerats kraftigt. Ett flertal 

förbättringar har utförts, exempelvis har gränsen mellan kommuners och landstingens 

ansvar för äldrevården flyttats under 90 talet, vilket har lett till förbättringar avseende 

att ansvaret ligger närmare verksamheten vilket ses som en fördel för både patient samt 

ansvarig vårdgivare. Även nya system har tillkommit under dessa förändringsperioder 

för organisering av äldreomsorg, bland annat beställningssystem för läkemedel 

(Trydegård, 2000). 

 

Läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen är ett komplicerat flöde med 

många olika faktorer att ta hänsyn till och där många olika risker kan uppstå. Detta 

arbete kommer därför omfatta hur läkemedelshanteringsprocessen tidigare har sett ut 

med hänsyn till historia, hur den ser ut idag och försöka påverka framtida mål om 

ständiga förbättringar där effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet ska öka (Arbin, 

Kreicbergs och Lindselius. 2011).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Problembeskrivningen utgår från att läkemedelhanteringsprocessen består av ett 

komplext flöde av flera aktiviteter. Det komplexa flödet innebär att risker kan uppstå 

som i sin tur kan äventyra säkerheten för patienterna. Genom att söka förståelse för hur 

de olika aktiviteterna i läkemedelshanteringsprocessen samspelar, kan risker 

identifieras vid de olika aktiviteterna. Utifrån detta finns sedan möjlighet för att skapa 

rekommendationer och förbättringsförslag för att reducera riskerna och öka 

patientsäkerheten. Syftet med denna studie är därmed följande: 

Att undersöka och göra en kartläggning av läkemedelshanteringsprocessen inom 

äldreomsorgen från att läkemedlet skrivs ut till att läkemedlet kasseras. Syftet omfattar 

även att undersöka hur olika aktiviteter är kopplade till varandra och att identifiera 

risker. 

För att syftet ska kunna nås har två frågeställningar formulerats. Primära steget för att 

uppfylla syftet är att identifiera de aktiviteter som läkemedelshanteringsprocessen 

består av inom äldreomsorgen. Studiens första frågeställning är därmed följande: 

 

1. Vilka aktiviteter ingår idag i läkemedelshanteringsprocessen inom 

äldreomsorgen? 
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Utifrån kartläggningen av läkemedelshanteringsprocessen ska studien undersöka vilka 

avvikelser som kan förekomma i processen och som kan vara patientsäkerhetsrisker. 

Detta skapar förutsättningar för att uppfylla syftets andra del. Studiens andra 

frågeställning är därmed: 

2. Vilka avvikelser kan förekomma i läkemedelshanteringsprocessen och som kan 

vara patientsäkerhetsrisker? 

För att uppfylla syftet kommer ovanstående två formulerade frågeställningarna att 

besvaras genom att en fallstudie genomförs inom äldreomsorgen. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien begränsar sig till, och kommer endast att omfatta 

läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen. Läkemedelshanteringsprocessen 

inom äldreomsorgen innefattar aktiviteter som är kopplade till äldreboenden, 

sjukhus/vårdcentraler och apotek. Två utvalda äldreboenden kommer att studeras samt 

hur de olika aktörerna apotek och vårdcentral samarbetar och kopplas till varandra inom 

läkemedelshanteringsprocessen. 

 
Studien kommer att täcka olika avdelningar inom två äldreboenden, apotek och en 

vårdcentral kommer också att undersökas. Syftet är att kartlägga nulägesprocessen och 

att identifiera eventuella avvikelser och därmed försöka förstå vart risker kan uppstå för 

patientsäkerheten. Syftet med studien är inte att föreslå förbättringsåtgärder för de 

patientsäkerhetsrisker som identifieras. 

1.5 Disposition 
Rapporten har delats in i sex huvudkapitel vilket illustreras i Figur 1. Inledande kapitel 

för studien är introduktion. Detta kapitel beskriver en bakgrund till studien samt det 

problemområde som studien berör. Syfte med studien samt frågeställning presenteras. 

Vidare ges en beskrivning av studiens omfång och avgränsningar. Inledande kapitel 

kommer att avslutas med rapportens disposition.  
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Figur 1. Disposition. 

Det andra kapitlet berör metod och genomförande. Kapitlet ger en åskådlig beskrivning 

av studiens arbetsgång. Därefter ges en beskrivning av ansats och design för studien. 

Vidare följt av datainsamling samt dataanalys. Avslutningsvis diskuteras studiens 

trovärdighet. Kapitel tre framställer ett teoretiskt ramverk. Kapitlet behandlar 

grundläggande teorier och förklaringar som berör problemområdet. En teoretisk 

utgångspunkt skapas för det formulerade syftet och frågeställningarna. Fjärde kapitlet 

är empiri som beskriver verksamheten inom fallstudieobjektet översiktligt. 

Fortsättningsvis redogörs den empiri som samlats in för att ge svar på de 

frågeställningar som formulerats för studien. Kapitel fem redogör för analys och ger 

svar på de formulerade frågeställningarna för studien genom att det teoretiska 

ramverket och den insamlade empirin jämförs. Studiens sista kapitel innehåller 

diskussion och slutsatser. Detta kapitel beskriver sammanfattande resultatet av studien 

vidare följt av implikationer och begränsningar. Dessutom redogör kapitlet för studiens 

slutsatser och rekommendationer. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom 

studiens område. 

1. Inledning
1.1 Bakgrund                                         1.4 Omfång och avgränsningar
1.2 Problembeskrivning                      1.5 Disposition
1.3 Syfte och frågeställningar

2. Metod och genomförande
2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod    2.4 Design
2.2 Arbetsprocessen                                                    2.5 Datainsamling
2.3 Ansats                                                                      2.6 Dataanalys

2.7 Trovärdighet 

3. Teoretiskt ramverk
3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 3.6 Kvalitet inom  
3.2 Läkemedelshanteringsprocessen                        äldreomsorgen
3.3 Värdeflödeskartläggning/analys
3.4 System/Tjänster
3.5 Läkemedelsproblem hos äldre

4. Empiri
4.1 Verksamhetsbeskrivning                      4.5 Kvalitet inom
4.2 Läkemedelshanteringsprocessen              äldreomsorgen
4.3 System/Tjänster
4.4 Läkemedelsproblem hos äldre

5. Analys
5.1 Läkemedelshanteringsprocessens aktiviteter och avvikelser
5.2 Kartläggning av läkemedelshanteringsprocessen och 
fastställande av patientsäkerhetsrisker

6. Diskussion och slutsatser
6.1 Resultat 6.5 Vidare forskning
6.2 Implikationer
6.3 Begränsningar
6.4 Slutsatser och rekommendationer 
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2 Metod och genomförande 
Följande kapitel ger en åskådlig beskrivning av studiens arbetsgång. Därefter ges en 

beskrivning av ansats och design för studien. Vidare följt av datainsamling samt 

dataanalys. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Följande kapitel ger en beskrivning av de metoder som tillämpats för insamling och 

analys av data, med syfte att besvara studiens frågeställningar. I Figur 2 beskrivs hur 

studiens frågeställningar och de tillämpade metoderna kopplas till varandra. 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metod. 

För att studiens första frågeställning ska besvaras har litteraturstudier samt data från en 

fallstudie kombinerats. Intervjuer, observationer samt enkäter är den data fallstudien 

består av. Utifrån en sammansättning av dessa data har en kartläggning av 

läkemedelshanteringsprocessen framställts.  

 

Det resultat som erhållits från empirin till första frågeställningen har varit 

grundläggande för att besvara studiens andra frågeställning. Värdeflödet av 

läkemedelshanteringsprocessen samt det teoretiska ramverket som genererats utefter 

litteraturstudier har analyserats. De avvikelser som identifierats i kartläggningen har 

kopplats samman med patientsäkerhetsrisker. Vidare har slutsatser dragits med 

utgångspunkt från analyserad data.  

2.2 Arbetsprocessen 
För att studiens formulerade frågeställningar ska besvaras samt syftet med studien 

uppnås så har arbetsprocessen delats in i följande fem faser: 

 

 Förstudie 

 Litteraturstudier 

 Fallstudie 

 Analys av data 

 Rapportskrivning 

Vilka aktiviteter ingår idag i 
läkemedels-

hanteringsprocessen inom 
äldreomsorgen?

Vilka avvikelser kan 
förekomma i läkemedels-
hanteringsprocessen och 

som kan vara 
patientsäkerhetsrisker?

Litteraturstudier 

Fallstudie: 
- Intervjuer 
- Observationer 
- Enkäter 

Litteraturstudier 

Fallstudie 
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Studiens arbetsprocess över tid redovisas i Figur 3 i form av ett Gantt-schema. 

 

Figur 3. Arbetsprocessen. 

Första fasen i studien är förstudie där information samlats in för att skapa en 

fundamental förståelse gällande området som problemet berör. Under denna fas 

formulerades frågeställningar samt vilka strategier och metoder som ska tillämpas för 

att syftet ska uppnås. Fasen litteraturstudier pågick nästintill kontinuerligt under hela 

processen där andra faser genomfördes parallellt med litteraturstudiefasen. Relevanta 

teorier för studien erhölls under denna fas. Fallstudien påbörjades då förstudien blev 

fullbordad och det teoretiska ramverket har längs med studiens gång korrigeras i takt 

med att resultat och analys tagits fram. Observationer, intervjuer samt enkätinsamlingar 

genomfördes för att erhålla empiri. Vidare har analys av data genomförts systematiskt 

utifrån den teori samt empiri som samlats in. Rapportskrivning har skett kontinuerligt 

under hela studiens gång.  

2.3 Ansats 
För att uppnå studiens syfte har det samlats in olika teorier och empiriska studier har 

genomförts. Teorin jämfördes och analyserades med den insamlade empirin för att få 

en djupare bild och förståelse av läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen, 

därmed motiveras det att studiens vetenskapliga inriktning bygger på en abduktiv ansats 

(Alvesson & Sköldeberg, 2008). Viss del av den insamlade empirin gav det teoretiska 

ramverket kompletterande delar i efterhand då relevant data erhölls, detta arbetssätt 

kallas en interaktiv process (Bell, 2016).  
 
Logistik inom hälso- och sjukvården är ett relativt outforskat område vilket medfört att 

studien fått byggas utifrån en explorativ ansats. Denna typ av ansats är lämplig för 

undersökningar där teorin inom området är begränsad (Patel & Davidson, 2012). 

Studien anses vara explorativ då den syftar till att orsakssamband ska tas fram samt 

erhålla kunskap i största utsträckning för studien, inom hälso- och sjukvården. Med 

orsakssamband för denna studie menas samband mellan de olika aktiviteterna i 

läkemedelshanteringsprocessen och hur patientsäkerheten påverkas av olika faktorer i 

aktiviteterna. 

 

Arbetet är till största del av kvalitativ form vilket innebär att den insamlade empirin är 

mer beskrivande och öppen som sedan tolkas (Patel & Davidson, 2011). De metoder 

som användes för studier av kvalitativ form är intervjuer och observationer. Enligt Patel 

& Davidson (2011) är detta alternativ vanligt vid fallstudier då syftet är att skapa en 

djupare förståelse av verkligheten, vilket anses lämplig för den komplexa 

Förstudie

Litteraturstudier

Fallstudie

Analys av data

Rapportskrivning
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läkemedelshanteringsprocessen. Även kvantitativ data har används under studien då en 

strukturerad enkät genomfördes, denna forskning skiljer sig från den kvalitativa då 

undersökningen genomförs i mer strukturerad form så som enkäter med svarsalternativ 

(Patel & Davidson, 2011). 

2.4 Design 
Studien har utförts i form av en fallstudie, en djupgående undersökning och analys av 

ett valt problem som varit att kartlägga läkemedelshanteringsprocessen inom 

äldreomsorgen samt identifiera patientsäkerhetsrisker. Enligt Patel & Davidsson (2011) 

är fallstudier en strategi för undersökningar vars syfte är att skapa en helhetsbild av det 

studerade området samt att möjliggöra utveckling av teoretiska påståenden av generell 

karaktär. Att använda sig av både kvalitativa samt kvantitativa undersökningsmetoder 

i fallstudier är vanligt förekommande vilket har tillämpats för denna studie (Patel & 

Davidsson, 2011) i form av att vi använt oss av både observationer, intervjuer och 

enkäter.  
 
Läkemedelshanteringsprocessen består av ett komplext flöde av aktiviteter där många 

och olika aktörer är involverade. För att processen ska fungera och risker ska undvikas 

är det viktigt med samspel mellan de olika aktiviteterna. Enfallsdesign har valts för 

studien med motivering att studera helheten för läkemedelshanteringsprocessen vilket 

är den primära faktorn (Yin, 2007). Enligt Yin (2007) ska enheter för analysen 

definieras, i den här studien behandlas enheterna äldreboende, vårdcentral samt apotek.  
 
Fallföretaget för denna studie är Socialförvaltningen i Nässjö kommun. Organisationen 

är med i ett läkemedelsprojekt som drivs av Region Jönköpings län, där syftet är att 

läkemedelshanteringen ska förbättras inom kommunal hemtjänst. 

Läkemedelshanteringsprocessen har en stor förbättringspotential  i hela landet då 

processen inom äldreomsorgen är väldigt komplext, vilket bland annat beror på att 

många och olika aktörer är inblandade i hanteringsprocessen. Negativa följder som kan 

uppstå av en sådan process är att patienterna riskerar sin säkerhet och hälsa, därmed 

uppstod det grundliga intresset av att kartlägga processen för att kunna identifiera dessa 

patientsäkerhetsrisker.  

2.5 Datainsamling 
Litteraturstudier samt insamling av empirisk data genom observationer, intervjuer och 

enkäter från fallföretaget omfattar studiens datainsamling. Följande ges en mer utförlig 

beskrivning av de olika ingående delarna för datainsamlingen. 

2.5.1 Litteraturstudier 
För att erhålla grundläggande förståelse för det problemområde studien berör har 

litteraturstudier bedrivits. Utifrån litteraturstudier av böcker samt vetenskapliga artiklar 

har teorin ringats in. Böckerna som användes för litteraturstudier berör logistik, Lean 

och kvalitet som orienterats mot ämnesområdet läkemedelshantering inom 

äldreomsorgen. Dessa tre nämnda områden har  en relativt begränsad tidigare forskning 

inom böcker  när det kommer till äldreomsorgen.. Högskolebibliotekets sökmotor 

Primo har till största del använts för sökning av böcker. Databasen Scopus har varit en 

primär källa för vetenskapliga artiklar, men även Google Scholar har använts i vissa 

fall. Sökorden som användes vid litteraturstudierna återfinns i Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Sökord. 

 
 

Kombinationer av orden har utförts för att få en bredare orientering mot ämnesområdet. 

Referenser som viss litteratur refererar till har använts för att komma vidare i sökningen. 

Vidare återfinns de delar från den studerade litteraturen som betraktas vara relevant för 

studien i det teoretiska ramverket.  

2.5.2 Intervjuer 
För att uppnå studiens syfte och frågeställningar har ett antal öppna intervjufrågor som 

berör läkemedelshanteringsprocessen ställts till personer som på olika sätt arbetar eller 

kommer i kontakt med läkemedelshanteringsprocessen. Syftet med den valda metoden 

är att erhålla en ökad förståelse av hur processen ser ut idag samt hur personalen 

upplever arbetet de dagligen utför. Enligt Robert K.Yin (2006) är intervjuer en viktig 

informationskälla i samband med fallstudier. I denna studie har de varit den primära 

datainsamlingsmetoden, och fungerat som komplement till genomförda observationer 

och enkäter. Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär. Det som 

var utmärkande med valet av denna intervjukaraktär är att det fanns utrymme för 

följdfrågor vid behov vilket bidrog till en ökad förståelse angående studiens 

problemområde (Bell, 2016). I Tabell 2 finns dokumenterad information om de utförda 

intervjuerna.  

Tabell 2. Genomförda intervjuer. 

 
 

För att öka beredskapen innan intervjuerna och undvika möjliga brister samt 

missförstånd har en pilotintervju genomförts, där det utsågs en testperson för att 

Område Sökord Engelska sökord

Ämnesområde Läkemedelshantering Drug administration

Läkemedelshanteringsfel Medication error

Hemtjänst Elderly care

Patientsäkerhetsrisker

Logistik Logistik Logistics

Verksamhetsledning Operations management

Lean Värdeflödesanalys Lean production

Värdeflödeskartläggning Value stream mapping

Värdekedja Value chain

Processkartläggning Process orientation 

Avvikelser Process flow scheduling

Avvikelserapportering Exeption reporting

Kval itet Kvalitetssäkring Quality assurance

Kvalitetsgranskning Quality audit

Kvalitetsstyrning Quality control

Datum Syfte Rol l  Metod Tid (min)

2016-03-22 Processbeskrivning, avvikelser Medicinsk ansvarig sjuksköterska Semi-strukturerad 30

2016-03-24 Processbeskrivning, avvikelser Klinisk apotekare, enhetschef Semi-strukturerad 30

2016-03-28 Processbeskrivning, avvikelser Klinisk apotekare Semi-strukturerad 60

2016-03-29 Processbeskrivning, avvikelser Apotekare Semi-strukturerad 30

2016-03-30 Processbeskrivning, avvikelser Läkare Semi-strukturerad 30



Metod och genomförande 

9 

kontrollera om intervjun fungerar som planerat. Därefter kunde korrigering ske så att 

det blev rätt och relevant när det väl var dags (Trost, 2010). Valet av respondenter 

omfattar en medicinsk ansvarig sjuksköterska, två kliniska apotekare varav en är 

enhetschef, en apotekare samt en läkare och där alla är involverade i 

läkemedelshanteringsprocessen. Detta val bidrar till att skapa ett helhetsperspektiv för 

det studerade området. Intervjun med den kliniska apotekaren tog avsevärt längre tid 

än resterande, detta på grund av att apotekaren hade flera erfarenheter inom olika 

organisationer vilket medförde längre svar på de frågor som ställdes. Se Bilaga 1 för de 

intervjufrågor som ställdes. 

2.5.3 Observationer 
Observationer är en väldigt användbar insamlingsmetod för att ge inblick och tillför 

olika perspektiv inom det område som ska studeras. Vidare är observationer en metod 

som erbjuder ett bra alternativ för att öka förståelsen gällande hur det studerade området 

fungerar i praktiken. Denna studie har omfattat två observationstillfällen vid olika 

tidpunkter och som varit av direkt karaktär. Direkta observationer innebär exempelvis 

miljö och risker i ett flöde observeras samtidigt som det finns möjlighet till att 

kombinera med andra metoder, exempelvis intervjuer (Yin, 2006). Syftet med studiens 

observationer har varit att erhålla så mycket information som möjligt (Patel & 

Davidsson, 2011) gällande läkemedelshanteringsprocessen. Observatörerna, studiens 

båda författare, har under processen valt att inte vara deltagande under genomförandet 

av observationerna för att i så liten utsträckning som möjligt påverka det som 

observeras. Däremot ställdes frågor kontinuerligt under observationen, för att erhålla 

förklaring för de olika momenten som genomfördes, dels som ett komplement till 

intervjuerna och dels för att få en ökad förståelse för de termer som ständigt används 

inom området. Tabell 3 visar vilka observationer som genomfördes. 

Tabell 3. Genomförda observationer. 

 

Observationerna ägde rum 10:00 på förmiddagen. Syftet med observationerna var att 

erhålla en övergripande förståelse för läkemedelshanteringsprocessen, samt skapa en 

grund för den senare kartläggningen av processen. Informationen har systematisk 

registrerats av båda författarna genom anteckningar under observationstillfällena. 

2.5.4 Enkäter 
En användbar metod för att samla in information i frågeform är enkäter. Den form av 

enkät som använts för denna studie har varit kvantitativ. Detta innebär att frågorna som 

ställts har haft fasta och strukturerade svarsalternativ samt att frågorna sedan används 

för att uttrycka insamlad data på ett kvantitativt sätt. Dessa har bestått av olika 

kryssalternativ samt en form av skala där ett kryss har satts i den grad som tilltalar 

personen bäst (Patel & Davidson, 2011). Enkäten som använts för denna studie finns 

bifogad i Bilaga 2.  

Totalt 22 stycken enkäter delades ut på ett äldreboende till personal från samtliga 

avdelningar för att besvara enkäten. Alla enkäter blev besvarade och av dessa var det 

20 personer som arbetar som undersköterskor, resterande 2 är sjuksköterskor. Då även 

vissa undersköterskor har rätt till att hantera läkemedel och är en viktig del av processen 

Datum Syfte Roll  Metod Tid (min)

2016-03-22 Läkemedelshanteringsprocessen Distriktsköterska Direkt, passiv 120

2016-03-24 Läkemedelshanteringsprocessen Specialistsjuksköterska äldrevård Direkt, passiv 60
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gav resultaten av enkäten en bra bild gällande undersköterskors syn på 

läkemedelshanteringsprocessen. 

2.6 Dataanalys 
Analys av data är den fas i studien där samtlig insamlad information sammanställs och 

analyseras. Under studiens gång har sammanställning av den insamlade informationen 

skett fortlöpande. Det teoretiska ramverket har jämförts med, och tolkats utifrån 

insamlad data från fallstudien, det vill säga genom mönsteranpassning (Yin, 2007). 

Figur 4 visar hur analys av datainsamling genomförts utifrån  litteraturstudier och 

fallstudier.  

 

 

Figur 4. Studiens dataanalys. 

Datainsamling för studien motsvarar litteraturstudier samt fallstudier. Den insamlade 

data har byggt upp ett teoretiskt ramverk och empiri. Det teoretiska ramverket har 

framställts utifrån litteraturstudier och empiri genom intervjuer, observationer samt 

enkäter. Dataanalys har därefter genomförts med hjälp av teoretiskt ramverk och 

empiri, där det teoretiska ramverket justerades och kompletterades under analysens 

gång allt eftersom empirin utfördes. Detta för att det uppstod viktig information under 

studiens gång som inte var beräknat innan empirin utfördes. Den analyserade data ligger 

till grund för studiens slutliga resultat. 

Litteraturstudier Fallstudie

EmpiriTeori

Data-
analys

Teoretiskt 
ramverk

Resultat

Datainsamling
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2.7 Trovärdighet 
För att erhålla en hög kvalitet på studien så krävs det att både validiteten samt 

reliabiliteten är hög (Davidson och Patel, 2011). Granskningar gällande dessa kriterier 

har genomförts under hela studien av författarna och handledare från både högskola 

samt fallföretag. Kritiska frågor har ställts vid granskningar för att kontinuerligt under 

studiens gång säkerställa hög standard. Validitet betecknar att det som ska studeras 

verkligen studeras. De metoder som används för att erhålla resultat ska ha motiv för att 

kunna kopplas till det specifika område som studeras. Reliabilitet innebär att studien 

sker med tillförlitliga metoder som kan upprepas och erhålla ett likvärdigt resultat (Yin, 

2007). 

 
Validitet kan uppdelas i intern validitet och extern validitet. Intern validitet avser att 

hållbara slutsatser kan dras till problemområdet. Mäts det som egentligen avses att mäta 

och i vilken utsträckning resultatet omfattar verkligheten (Yin, 2007). Studiens interna 

validitet har säkerställts genom att kontinuerligt under de olika faserna i 

arbetsprocessens gång, grundat sig i syftet och de formulerade frågeställningarna. 

Enligt Yin (2007) är mönsteranpassning en passande teknik att använda sig av för att 

säkerställa den interna validiteten. Under studiens gång har empiri jämförts med 

teoretiskt ramverk där det har kompletterats allteftersom empiri samlats in och 

analyserats. Denna metod har används som tillvägagångssätt för att bekräfta att studien 

bygger på relevant data. 
 
Extern validitet avser huruvida studiens resultat kan generaliseras förutom den faktiska 

fallstudien (Yin, 2007). Studien externa validiteten säkerställs då 

läkemedelshanteringsprocessen är liknande hos hemtjänsten i alla kommuner runt om i 

Sverige. Hälso- och sjukvården i hela landet regleras av hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) varav det erhållna resultatet anses vara förhållandevis generaliserbart.  

 
För att erhålla god reliabilitet för en studie krävs att antal fel och partiskhet minimeras. 

Genom att studiens tillvägagångssätt dokumenteras så reellt som möjligt, ges en bild av 

att studiens metoder är tillförlitliga vilket medför att studien kan upprepas. Användning 

av flera metoder för att samla in data, triangulering, garanterar god reliabilitet då 

resultat samt slutsats har sin grund i olika källor (Yin, 2007). Studiens reliabilitet har 

säkerställts genom en noga dokumenterad och strukturerad arbetsprocess. Flertal 

metoder har använts för datainsamling, såsom litteraturstudier. intervjuer, observationer 

och enkäter. Ett pilottest har utförts för att säkerställa att intervjuerna genomförs på rätt 

sätt samt så har båda författare varit delaktiga vid observationerna vilket ökar 

objektiviteten och kvaliteten på informationen. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Detta kapitel behandlar grundläggande teorier och förklaringar som berör 

problemområdet. En teoretisk utgångspunkt skapas för det formulerade syftet och 

frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Följande kapitel ger en beskrivning av den teori som skapar en teoretisk grund för att 

studiens frågeställningar ska kunna besvaras. Kopplingen mellan frågeställningar och 

teori för studien beskrivs i Figur 5. 

 

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Vilka aktiviteter ingår idag 

i läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen?” ges en generell beskrivning av 

läkemedelshanteringsprocessen samt lagar och förordningar som är grundläggande för 

läkemedelshantering för att erhålla förståelse gällande ingående aktiviteter i processen. 

Därefter behandlas värdeflödeskartläggning följt av olika system som används i 

samband med läkemedelshantering gällande funktionalitet samt integration med 

varandra. Utifrån denna grund kan processen dokumenteras och bli till underlag för 

kartläggningen av läkemedelshanteringsprocessen vilket den första frågeställningen 

syftar till att uppnå.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka avvikelser kan 

förekomma i läkemedelshanteringsprocessen och som kan vara 

patientsäkerhetsrisker?” ges en beskrivning av läkemedelsproblem hos äldre samt 

Vilka aktiviteter ingår idag i 
läkemedelshanterings-

processen inom äldreomsorgen?

3.2 Läkemedelshanteringsprocessen
3.2.1 Ordination
3.2.2 Rekvisition och kontroll
3.2.3 Förvaring
3.2.4 Iordningställande och 
administrering
3.2.5 Uppföljning

3.3 Värdeflödeskartläggning

3.4 System/Tjänster
3.4.1 Cosmic
3.4.2 Pascal
3.4.3 ApoDos
3.4.4 Mina sparade recept

Vilka avvikelser kan förekomma i 
läkemedelshanterings-

processen och som kan vara 
patientsäkerhetsrisker?

3.5 Läkemedelsproblem hos äldre
3.5.1 Äldrevårdens 
övergångar

3.6 Kvalitet inom äldreomsorgen
3.6.1 Ansvarsfördelning
3.6.2 Kommunikation
3.6.3 Informationsflöde
3.6.4 Mänskliga faktorer 
bidrar till patientrisker inom 
äldreomsorgen 
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faktorer som påverkar kvaliteten i arbetet. Faktorerna är i sin tur grundläggande för att 

risker ska kunna identifieras.  

3.2 Läkemedelshanteringsprocessen 
Läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen kan brytas ner i fem olika 

huvudsteg för att skapa djupare förståelse för de olika aktiviteterna. Då processen är så 

pass komplex med många aktörer inblandade samt både stora och små aktiviteter är 

dessa fem utvalda huvudaktiviteterna en förenkling på hur läkemedelsprocessen ser ut 

i stora drag (Region Jönköpings län, 2016). Läkemedelshanteringsprocessen illustreras 

i Figur 6 nedan.  

 

Figur 6. Läkemedelshanteringsprocessen. 

I läkemedelshanteringsprocessen arbetar olika aktörer som har differentierat ansvar i de 

olika stegen. De aktörer som ingår i äldreomsorgens läkemedelsprocess är bland annat 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, apotekare och i vissa fall även anhöriga till 

patienten (Region Jönköpings län, 2016). Enligt Socialdepartementets lagar och 

förordningar ska det finnas en eller flera läkemedelskommittéer med expertiskunskap 

inom medicin i varje landsting. Socialdepartementets lagar och förordningar gäller i 

hela landet och de olika kommittéerna ska kunna samarbeta med varandra för att uppnå 

bästa resultat (SFS 1996:1157). Kommittén för läkemedel ska engagera sig och arbeta 

för att läkemedelshanteringen ska vara rationell samt tillförlitlig. En viktig del i att 

uppnå detta är att läkemedelshanteringen ska ha rutiner som är enhetliga inom all hälso- 

och sjukvård (Region Jönköpings län, 2016).  

3.2.1 Ordination 
Läkemedel ordineras av en läkare och ska utföras skriftligen. Om en ordination är 

korrekt angiven så bidrar det till mindre risk för feldoseringar samt förväxlingar. Det 

finns tre typer av ordinationer. Stående ordination, avser en ordination som är 

kontinuerlig och/eller en ordination som är vid behov men som avser planerad 

1.
Ordination

2. 
Rekvisition och 

kontroll

3. 
Förvaring

4. 
Iordningställande 

och 
administrering

5. 
Uppföljning
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behandling. Tillfällig ordination, avser ordinationer som endast är avsedda för enstaka 

tillfällen för behandling. Den tredje typen av ordination benämns generella direktiv, 

avser ordinationer som gäller då patienten hamnar i ett visst angivet tillstånd (Region 

Jönköpings län, 2016). Enligt Region Jönköpings läns (2016) ska följande punkter 

omfattas i en läkemedelsordination: 

 Namn för läkemedlet 

 Form på läkemedlet 

 Styrka för läkemedlet 

 Härledning för administration av läkemedlet  

 Antal/volym per doseringstillfälle 

 Intervall/tidpunkter för dosering/administrering (Region Jönköpings län, 2016) 

Om anvisningar som klassas som nödvändiga inte har utrymme i 

ordinationshandlingen, kan dessa hänvisas till bestämda spädnings- eller 

handlingsscheman (Region Jönköpings län, 2016).  

Den sjuksköterska eller läkare som har ansvar för en patients vård, har skyldighet för 

att läkemedelsordinationer som är aktuella ska finnas samlade på en 

ordinationshandling. Det ska även framgå vem som är ansvarig för ordination av 

respektive läkemedel i form av signatur (Socialstyrelsen, 2015). När läkemedel 

förskrivs så ska patienten erhålla en läkemedelslista. Denna motsvarar inte bara ett 

hjälpmedel för patienten utan även för anhöriga samt ansvarig personal inom den 

kommunala omsorgen. Cosmic är ett IT-system, som behandlas senare i detta kapitel, 

som bland annat används för att skriva ut läkemedelslistor. De patienter som använder 

sig av tjänsten ApoDos, som också behandlas under delkapitel 3.4, gäller 

ordinationshandlingen som läkemedelslista (Region Jönköpings län, 2016).  

Vid akuta situationer där en patient kräver omedelbar behandling så har läkare rätt att 

genomföra ordinationen av läkemedel muntligt. Så småningom ska ordinationen 

dokumenteras med signatur av läkaren i patientens ordinationshandling. Ordinationen 

kan ske via telefon om patient har hinder att komma till läkaren. Denna typ av 

ordination ska erhållas, dokumenteras samt signeras av en sjuksköterska där namn och 

tidpunkt ska anges (Socialstyrelsen, 2015).  

Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård ska inom snarast tid rapportera 

biverkningar som är allvarliga, oförutsedda samt frekvensökande till Läkemedelverket 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2016) är ett 

avvikelserapporteringssystem ett måste för att säkerheten inom en organisation ska öka 

med förbättringsarbete som utgångspunkt. Närmaste chef eller annan ansvarig kring det 

berörda området inom organisationen ska erhålla rapporten. Skyldighet ligger hos den 

ansvarige att avvikelserapporter analyseras samt att åtgärder vidtas. Skyldighet ligger 

även i att de slutsatser som tas ska nå berörd personal. Det är viktigt att denna 

information når ut till läkare som har ansvar för ordinationen av läkemedlet 

(Socialstyrelsen, 2016). 
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3.2.2 Rekvisition och kontroll 
När en läkare ordinerat patientens läkemedel är nästa steg i processen att beställa 

läkemedlet. Beställning av äldreomsorgens läkemedel till patienterna sker från 

apoteken. Rutiner för beställning av läkemedel anges i lokala 

läkemedelshanteringsrutiner där även kontaktuppgifter till apoteket som levererar finns. 

Dessa lokala rutiner följs även vid akuta behov under apotekets stängda tider (Region 

Jönköpings län, 2016).  

Rekvisition av läkemedel får endast ske av behörig personal inom hälso- och sjukvård 

som finns namngivna i de lokala läkemedelshanteringsinstruktionerna (Socialstyrelsen, 

2015). Detta för att säkerställa att rätt läkemedel endast beställs in för patienter vilket 

underlättar kontroller samt minimerar risker för att läkemedel ska hamna i fel händer. 

Utöver vilka personer som är berättiga att till vårdenheten rekvirera läkemedel, ska även 

information gällande vem som har befogenhet till beställning av narkotika anges 

(Region Jönköpings län, 2016). Narkotikaklassade läkemedel är de läkemedel vars 

egenskaper är beroendeframkallande samt euforiserande. Läkemedelsverket har ansvar 

för givande av tillstånd gällande innehav av narkotika (Läkemedelsverket, 2015). Vid 

all beställning ska behörig person kontrollera samt signera. Ansvaret för kontrollering 

av behöriga beställare har vårdenheten, inte apoteket (Region Jönköpings län, 2016). 

Inom hälso- och sjukvård som inte berör sluten vård, exempelvis äldreomsorgen, så ska 

rutiner finnas för säkra kontroller gällande narkotiska preparat och dess förbrukning 

(Socialstyrelsen, 2015). Särskilda journaler för varje preparat ska föras in för 

narkotikaförbrukning. Registrering av narkotikaanvändning ska ske per patient med 

syfte att eventuella avvikelser ska kunna spåras. Narkotikaförbrukningen ska 

kontrolleras frekvent. Detta ansvar ska ligga hos annan personal än den som är 

berättigad för rekvisition av narkotika för att minimera risken för bedrägeri samt för att 

säkerställa att patienter erhållit narkotikaklassade läkemedel för godtagbar anledning 

(Region Jönköpings län, 2016).   

Patient, anhöriga eller ansvarig personal inom den kommunala omsorgen har 

behörighet att hämta ut beställt läkemedel på apotek. En farmacevt på apoteket ansvarar 

för att gå igenom rekvisitionen, där det till exempel kan genomföras kompletteringar. 

Uppstår oklarheter i rekvisitionen så har farmacevten skyldighet att kontakta den 

ansvarige för ordinationen av läkemedlet, det vill säga läkaren (Region Jönköpings län, 

2016).  

Transport av läkemedel ut till äldreboenden sker via leveransavtal mellan äldreboende 

och apotek. Leveransen, som ska vara förseglad, ska överlåtas till behörig person som 

även har ansvar för kontroll av obruten plombering. Omgående ska uppackning ske följt 

av placering i respektive medicinskåp för de boende. I samband med detta sker kontroll 

av beställningen genom checklistor för att vara säker på att allt som har beställts är på 

plats (Region Jönköpings län, 2016). 

3.2.3 Förvaring 
Socialstyrelsen har strikta regler gällande hur läkemedel bör förvaras i äldreomsorgens 

medicinförråd. Läkemedel bör exempelvis förvaras i ett inlåst utrymme för att undvika 

att obehöriga kommer åt det (Socialstyrelsen, 2015). I varje enhets lokala 

läkemedelshanteringsrutiner ska information gällande vem eller vilka som får ha 

tillgång till passerkort eller nyckel till förrådet där läkemedel förvaras. Även den eller 
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de ansvariga för kontroller samt hantering av passerkort eller nyckel ska vara angivna i 

rutinerna så att all personal är informerad (Region Jönköpings län, 2016).  

Äldreomsorgen bör ha regelbundna inventeringar och dokumentation av antal nycklar. 

Vid fall där nycklar är försvunna ska byte av lås till förråd ske omgående. Dessa rutiner 

gäller även passerkort och om de försvinner ska även de spärras (Region Jönköpings 

län, 2016). För förvaring av läkemedel gäller läkemedelsförråd som ska vara placerade 

i ett ostört utrymme med god belysning för att minimera risker för att misstag sker då 

arbete utförs. Det finns olika typer av läkemedelsförråd, exempelvis läkemedelsrum, 

låsbart läkemedelsskåp i en patients rum och låsbara medicinskåp (Region Jönköpings 

län, 2016). 

Placeringen av läkemedlen i förvaringsutrymmen ska ske efter användningsområden 

för att underlätta en del av arbetet inom äldreomsorgen och undvika förväxling av 

läkemedel. En originalförpackning bör bevaras så att apotekets märkning och 

hållbarhetsuppgifter är kvar (Region Jönköpings län, 2016). Utgångsdatum som står på 

förpackningen gäller för kassering av läkemedel, för bruten samt obruten förpackning. 

Läkemedel som levereras i dospåsar ska kasseras om det inte använts vid det 

angivningstillfälle som står på dospåsen. Lokala rutiner ska finnas gällande skötsel samt 

kontroll av läkemedelsförrådet och även denna genomgång ska dokumenteras. 

Upptäcks fel på läkemedel ska detta omedelbart sändas tillbaka till apoteket med en 

reklamationsblankett. Samma gäller för indragningar av läkemedel. Läkemedel som 

behöver vara lättillgängliga får förvaras utanför läkemedelsförrådet om det 

överensstämmer med säker hantering. Dessa läkemedel ska vara angivna i de lokala 

läkemedelshanteringsinstruktionerna (Socialstyrelsen, 2015). 

3.2.4 Iordningställande och administrering 
I de lokala läkemedelshanteringsrutinerna inom äldreomsorgen ska tillvägagångssätt 

samt ansvarsfördelning vid iordningställande och administrering av läkemedel framgå. 

Den som ansvarar för iordningställande av läkemedel har uppgift att genomföra en 

kontroll av identitet på patienten, namnet på läkemedlet, styrka och form på läkemedlet 

samt dosering och doseringstillfällen utifrån ordinationshandlingen (Socialstyrelsen, 

2015).  

När det kommer till tillredning av läkemedel, är endast personal med farmaceutisk 

kompetens behöriga. En legitimerad sjuksköterska har endast behörighet att tillreda 

läkemedel vars hållbarhet är begränsad, och måste därmed tillredas i samma tidpunkt 

som administrering sker, exempelvis injektionssubstanser. En legitimerad 

sjuksköterska har även behörighet att tillreda i situationer där infusionsvätska tillsätts i 

läkemedel, exempelvis infusionskoncentrat, som också syftar till omgående 

administrering. De lokala läkemedelshanteringsrutinerna ska innehålla riktlinjer för 

tillredning av läkemedel. Verksamhetschefer är ansvariga för sina vårdenheter gällande 

tillredning av läkemedel. (Region Jönköpings län, 2016). 

Vid delning av tabletten är det fördel att använda sig av en tablettdelare och när man 

mäter upp flytande läkemedel ska pipett eller liknande användas (Region Jönköpings 

län, 2016). Dosdispensering av läkemedel innebär manuellt eller maskinellt 

iordningsställande av läkemedel. Uttag ur originalförpackning sker för dispensering av 

läkemedel i doser för patienten (Socialstyrelsen, 2015). Maskinell dosdispensering sker 

via ApoDos, som behandlas senare i detta kapitel. När det gäller manuell 

dosdispensering sker det i form av Dosetter. Administreringstid är utgångspunkt för 
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iordningsställande av läkemedel i Dosetter (Region Jönköpings län, 2016). Enligt 

Region Jönköpings län (2016) är de uppgifter som ska anges på Dosetten följande: 

 Namn samt personnummer för patienten 

 Den tidsperiod som är aktuell 

 Datum då iordningställandet har skett 

 Signatur av den ansvarige för iordningsställande av Dosetten (Region 

Jönköpings län, 2016) 

Ansvar ligger hos den som iordningsställt läkemedlen att dokumentera i journalen för 

patienten med alla föregående punkter för att undvika missförstånd (Region Jönköpings 

län, 2016). 

Vid vårdövergångar, exempelvis då patienten från ålderdomshemmet hamnat i 

situationer där inskrivning på sjukhus behövts, ska ansvarig från boendet skicka med 

en aktuell läkemedelslista samt läkemedel för att medicineringen inte ska avbrytas. Om 

läkaren på sjukhuset beslutat att skicka med ytterligare läkemedel vid utskrivningen ska 

detta dokumenteras i journalen för patienten (Region Jönköpings län, 2016).  

Enligt Socialstyrelsen (2015) har den sjuksköterska eller läkare som genomfört 

iordningställande av ett läkemedel ansvar för själva utförande av administreringen 

mellan patient och läkemedel inom äldreomsorgen. Annan sjuksköterska eller läkare 

får ta ansvar om det är nödvändigt på grund av exempelvis tekniska krav 

(Socialstyrelsen, 2015). Inom kommunal vård ska det förekomma riktlinjer för 

identitetskontroll, så att rätt patient erhåller rätt medicin, i de lokala 

läkemedelshanteringsrutinerna (Region Jönköpings län, 2016). 

3.2.5 Uppföljning 
I samband med att en patient på ett äldreboende erhåller läkemedel ska relevant 

information ges, exempelvis hur läkemedlet ska tas. Ansvarig sjuksköterska för 

patienten ska samla in information gällande positiva samt negativa effekter gällande 

läkemedlet i fråga, samt även problem som uppstår när läkemedlet intas, exempelvis 

svårt att svälja läkemedlet (Region Jönköpings län, 2016).  

Om en patient på boendet inte erhållit en läkemedelsdos som varit ordinerad ska detta 

samt orsak dokumenteras direkt. Det är viktigt att läkare får information gällande 

problem som uppstår för att kunna bedöma hur fortsatt medicinering ska ske. Ansvar 

för att läkare erhåller denna information har den sjuksköterska som arbetar på patientens 

boende. I hemsjukvård så står patienten för läkemedelskostnader själv. Skulle patienten 

vägra betala för de läkemedel som läkare ordinerat så finns en skyldighet hos 

sjuksköterskan att informera patienten gällande risker om läkemedelsbehandlingen 

uteblir. Detta ska även närstående informeras om i de fall medgivande erhållits från 

patienten. Har patienten en förvaltare gällande ekonomiska frågor ska information 

lämnas gällande läkemedelsbetalningen (Region Jönköpings län, 2016). Det är viktigt 

med dokumentation i journaler för att utvärderingar ska kunna göras och så att åtgärder 

kan vidtas inom socialtjänstens äldreomsorg (Region Jönköpings län, 2016). 

3.3 Värdeflödeskartläggning/analys 
Värdeflödeskartläggning beskrivs som ett verktyg där en bild för helheten skapas. De 

olika enskilda aktiviteterna i värdeflödet definieras för att erhålla förståelse för hur de 



Teoretiskt ramverk 

19 

samspelar med varandra. Aktiviteterna som ska kartläggas är de som omfattar de fem 

stegen i läkemedelshanteringsprocessen. Utifrån en värdeflödeskartläggning skapas en 

bild för den aktuella läkemedelshanteringsprocessen, det vill säga nuläget, och även 

inblandade aktörer definieras vid de olika aktiviteterna. Då nuläget kartläggs så skapas 

en förutsättning för identifiering av slöseri, vilket även kan benämnas flaskhalsar och 

problemområden. Dessa kopplas sedan samman med patientsäkerhetsrisker (Gahagan, 

2016).  

Verktyget värdeflödeskartläggning har som syfte att både kunna identifiera 

värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteter vilket också är det första steget. 

Steget efter är att de identifierade icke värdeskapande aktiviteterna ska elimineras vilket 

brukar benämnas som eliminering av slöseri. För att ha möjlighet att skilja på de 

värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteterna så krävs först att en kartläggning 

av hela värdeflödesprocessen i sin helhet utförs (Rother och Shook, 2015). 

Enligt Rother och Shook (2015) innebär en värdeflödeskartläggning att hela värdeflödet 

analyseras, det vill säga skapande av en helhetsbild. De aktiviteter som skapar värde för 

patienten eller motsatt inkluderas i denna helhetsbild (Keyte och Locher, 2008). Då 

fastställande av aktiviteter genomförts ska dessa följas genom hela värdeflödet och 

märkas ut för att skapa ett nuläge. I denna studie finns det fem olika huvudaktiviteter 

som tidigare nämnts: Ordination, rekvisition och kontroll, förvaring, administrering och 

iordningsställande samt uppföljning (Region Jönköpings län, 2016). Vid 

kartläggningen bör olika värdeökande faktorer uppmärksammas samt ständigt ha 

patientens perspektiv i åtanke. Detta för att skapa ett framtida tillstånd som inte anses 

vara irrelevant för patienten (Rother och Shook, 2015).  

3.4 System/Tjänster  
Äldreomsorgen befinner sig i ständig utveckling och har under de senaste decennierna 

utvecklats avsevärt (Larsson och Szebehely, 2003). Då och då uppstår det fel i dagens 

system och tjänster som resulterar i att patienter utsätts för risker. Exempelvis på 

problem som kan uppstå är att patienten får fel dosering eller att informationsutbytet 

mellan aktörerna i läkemedelsprocessen brister på grund av otydlighet eller något annat. 

För att förebygga dessa risker har socialstyrelsen webbutbildningar inom 

läkemedelsområdet för den personal i äldreomsorgen som arbetar med dessa system 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Nedan följer en beskrivning av olika system och tjänster som idag används eller 

kommer i kontakt med äldreomsorgen. En del av systemen och tjänsterna kompletterar 

varandra och kan bidra till ökad patientsäkerhet men det de olika systemen och 

tjänsterna kan också störa varandra så att risker uppstår till exempel på grund av att dem 

kan ha olika gränssnitt. 

3.4.1 Cosmic 
Cosmic är ett elektroniskt vårdinformationssystem som täcker alla delar inom hälso- 

och sjukvård. Systemet har funnits på marknaden sedan 1993 som ett produkt- och 

tjänsteföretag. Det som Cosmic bidrar med för sina kunder är ett patientfokuserat samt 

sammanhållet verksamhetsstöd där viktig information gällande patienten alltid ska vara 

åtkomlig. Cosmic är grundat utifrån en kraftig plattform där olika delsystem är 

sammankopplade. Patientadministration där en patients hela vårdprocess finns 

dokumenterad för att den administrativa processen lättare samt säkrare ska kunna 
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hanteras. Patienters tidigare behandlingar går att återfinna i Cosmic för att skapa stöd 

för en patients tidigare samt nuvarande tillstånd. Cosmic erbjuder även mobila lösningar 

för att journalsystemet ska vara tillgängligt i situationer där datorhantering inte är 

lämplig. Cosmics affärsidé är att fokusera på patientsäkerheten och skapa lösningar 

inom hälso- och sjukvården (Cambio Healthcare System, 2016). 

3.4.2 Pascal 
Pascal fungerar som ett system för IT-stöd, gällande patienters förskrivningar av 

dosdispenserade läkemedel. Pascal ska användas då ändringar sker i ordinationer och 

användaren har alltid behörighet till patientens aktuella dossortiment samt 

förskrivningar. Det finns möjlighet för inbyggning av Pascal i de journalsystem 

vårdgivare använder sig av (Region Jönköpings län, 2016).  

Pascal erbjuder enklare hantering av läkemedel. All information gällande en patients 

ordinationer erhålls, kombinerat med tidigare ordinationer för att undvika konsekvenser 

när olika läkemedel kombineras. Denna information bidrar även till att patienten kan 

erhålla beskrivningar av den som ordinerar gällande användning av olika läkemedel. 

Alla vårdgivare i Sverige, privata, kommunala samt landsting, använder sig av Pascal 

(Inera, 2016). 

3.4.3 ApoDos 
ApoDos är en tjänst som Apoteket har skapat med syfte att underlätta 

läkemedelshanteringen samt att patientsäkerheten ska öka. Genom denna tjänst frigörs 

mycket tid inom vården. Genom användning av tjänsten Apodos minskar risken för 

förväxlingar samt säkerställs det att patienten erhåller rätt medicin vid rätt tillfälle. 

Sjuksköterskan får frigjord tid då dosetter inte behöver delas ut samt så kan en 

undersköterska delegeras att dela ut medicin till patienten. Den tid som frigörs kan 

användas för att fokusera mer på vård samt omtanke. Ekonomiska samt miljövänliga 

fördelar erhålls vid användning av tjänsten då kassering av läkemedel minskar eftersom 

påsarna innehåller läkemedel för endast  två veckors förbrukning och ges ut vid  ett 

beställningstillfälle (Apoteket, 2016).  

När en läkare ordinerar ett recept sker en kontroll av apotekets farmaceuter. Där bland 

annat farmaceuten ska säkerställa att dubbletter inte förekommer samt att läkemedlen 

kan samverka med varandra utan negativa konsekvenser. När denna kontroll är färdig 

kan dospåsarna börja produceras. Hela processen dokumenteras för att eventuella 

spårningar ska kunna ske vid behov. ApoDos har vissa fördelar så som att en större 

kontroll erhålls över läkemedlen, stress minskar genom att tid frigörs. Allt med syfte att 

öka patientsäkerheten (Apoteket, 2016). 

3.4.4 Mina sparade recept 
Det statlig ägda bolaget, Apoteket Service, har ansvar för hantering av de tjänster samt 

register som vården samt apoteken använder sig av då förskrivning av e-recept sker. E-

recept kan exempelvis ske via de journalsystem som ordineraren använder sig av och 

sänder till den nationella receptdepån, som hanterar och expedierar e-recept. Då 

recepten når receptdepån, genomförs kontroller av Apoteket Service. Den som 

ordinerar receptet har inte möjlighet att komma åt den nationella receptdepån, vilket 

innebär att korrigering av ordinationer inte kan ske när det skickats iväg. Patienten som 

receptet har ordinerats för, kan välja vilket apotek den vill hämta ut sina läkemedel hos. 

”Mina sparade recept” är en receptlista som är sammanställd av alla recept som den 

nationella receptdepån lagrat (Bridell och Nordling, 2015). 



Teoretiskt ramverk 

21 

3.5 Problem hos den äldre kroppen 
Problem gällande läkemedel är svårare att upptäcka hos äldre personer än hos yngre då 

det kan bero på olika orsaker. Om en patient får för mycket läkemedel eller får felaktig 

ordination brukar anhöriga, vårdgivare eller patienten själv reagera på de biverkningar 

som uppstår. Den större utmaningen är att förstå om patienten får för lite läkemedel, 

detta kräver att en uppföljning genomförs för att kontrollera om förväntad effekt 

uppstår. Om en patient åker in akut för exempelvis hjärtsvikt registreras det i systemen 

att patienten besökte akuten för hjärtsvikt men istället kanske det handlade om att 

patienten tidigare fått för svag dos av läkemedel (Grafström och Nilsson, 2010). 

 

Äldre får oftast olämpliga läkemedel som inte passar deras kroppar. Medicin testas ofta 

på yngre människor och då kropparna bryter ner läkemedel på olika sätt blir detta ett 

problem. Tillräcklig kunskap gällande hur läkemedel ska anpassas för de äldre 

kropparna är liten, konsekvenserna blir onödiga biverkningar med fel påverkan på 

kroppen. Ytterligare problem som uppstår är att en långvarigt sjuk patient kan ha olika 

läkare inblandade som behandlar olika saker utan att någon gör en helhetsbedömning 

gällande patientens läkemedel. Hur alla läkemedel som ordineras ger effekt på den äldre 

kroppen bör följas upp och kontrolleras. Det bör även kontrolleras om det tidigare 

uppsatta målet är nått och detta sker idag allt för sällan. Behandlingar kan sträcka sig 

över långa tidsperioder som i sin tur påverkar kroppen negativt. En allvarlig konsekvens 

hos äldre är att om patienten går på mycket läkemedel bidrar det till sömnsvårigheter. 

Då sömn har stor betydelse på människans liv är det viktigt att sömnen blir god, därav 

skrivs även mycket sömntabletter ut av läkare. Ordinationerna leder till negativ 

påverkan på människokroppen eftersom ju äldre en människa blir desto sämre blir 

njurarna på att utsöndra alla läkemedel. Sömntabletter kan även ge biverkningar som 

exempelvis trötthet på dagarna vilket inte är bra då en människa även behöver motion 

för att må bra (Grafström och Nilsson, 2010). 

3.5.1 Äldrevårdens övergångar 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2014) förekommer de största 

läkemedelsbristerna vid patientövergångar mellan olika vårdenheter. Ett exempel på 

övergångar som sker är då en patient på ett äldreboende av något skäl behöver läggas 

in på sjukhuset under en tid men sedan övergår tillbaka igen till äldreboendet när 

patienten mår bättre igen. Anledningen till att risker uppstår är att det brister i 

kommunikation och informationsöverföringen mellan de olika vårdenheterna (SKL, 

2014).  

Stora förbättringsmöjligheter finns att hitta vid patientövergångar då det idag sker 

mycket medicineringsfel vid dessa situationer. Ordinationsflödet blir allt mer komplext 

om primärvård och sjukhus blir inblandat, det stora problemet är att det sker kultur och 

kommunikations problem. De olika parterna kan ha olika system som försvårar och kan 

leda till att de inte förstår varandras system och de sätt de andra har agerat på (Grafström 

och Nilsson, 2010). Tidigare studier som har genomförts i Lund visar att mellan 40 och 

85 procent av patienter som skrivs in och ut från sjukhus drabbats av ordinationsfel. 

Största orsakerna är att det glöms bort eller att det blir fel doser. Många olika läkare 

skriver ut läkemedel om övergångarna sker ofta mellan olika enheter vilket kan leda till 

ökade risker vid läkemedelshanteringen. Detta eftersom att ju fler enheter inblandade 

desto svårare är det att ha en helhetsbild över patienten och att hålla koll på att 

hanteringen av alla läkemedel blir rätt (Eriksson, 2010).’ 
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3.6 Kvalitet inom äldreomsorgen  
Syftet med kvalitetsarbete bör vara att försöka eliminera risker, öka säkerheten, följa 

upp, dokumentera och utveckla arbetet. Sverige tjänar mycket på att utveckla kvaliteten 

inom äldreomsorgen, men att utveckla ett sådant arbete är väldigt svårt och tar mycket 

tid, framförallt i en komplex organisation som äldreomsorgen där många faktorer 

påverkar. Om högre krav ställs på kvalitet, trygghet och säkerhet inom detta område 

kommer Sverige kunna fortsätta ha en omsorg i världsklass där både patienter och 

personal kommer att leva i en bättre miljö (Borelius, 2013).  

Äldreomsorgen står för en rad olika utmaningar gällande kvalitetsarbete och dessa 

utmaningar riskerar att få negativa konsekvenser i form av försämrad omsorg och stora 

onödiga kostnader (Grafström och Nilsson, 2010). Nedan förklaras några olika faktorer 

som påverkar kvaliteten inom äldreomsorgen. 

3.6.1 Ansvarsfördelning 
I läkemedelshanteringsprocessens olika aktiviteter finns olika aktörer inblandade vars 

ansvar skiljer sig mellan varandra. Ju tydligare ansvarsfördelningen är inom 

äldreomsorgen desto högre blir kvaliteten inom äldreomsorgen och patientsäkerheten 

ökar (Socialutskottet, 2010).  

Flera typer av ansvar finns inom äldreomsorgen och vad gäller det berörda området 

läkemedelshantering finns ett så kallat disciplinansvar. Disciplinansvaret stäcker sig 

från ledningen inom medicin till de direkta yrken som hanterar läkemedlen fysiskt 

genom bland annat iordningställande och administration. Tar personen i fråga inte sitt 

ansvar kan det leda till allvarliga straff så som fängelse och stora böter då patienten 

hamnar i en risk på grund av någon annans handling. Sedan finns det även fall där 

konsekvenserna är mer lindriga, men gränsen mellan de olika konsekvenserna är svår 

att sätta. En annan typ av ansvar är det så kallade egna ansvaret som är lite svårare att 

bedöma, många domstolar har överlämnat ansvaret på den person som hanterat det 

direkta läkemedlet (Grafström och Nilsson, 2010). 

3.6.2 Kommunikation och informationsflöde 
Kommunikation samt informationsflöde har en stor påverkan på kvaliteten inom 

äldreomsorgen och dess läkemedelshantering. Socialdepartementet (2015) beskriver att 

kvaliteten inom äldreomsorgen bland annat beror på hur väl bemötandet är gentemot 

patienter. Det är även viktigt att kommunikation mellan de olika ansvariga aktörerna är 

god vilket innebär en förutsättning för en ökad patientsäkerhet (Socialdepartementet, 

2015). 

Inom äldreomsorgen är det i dagsläget brist på kommunikation och information mellan 

aktörerna inom läkemedelshanteringsprocessen som medför en risk för 

patientsäkerheten. Då vårdprocessen är så pass komplex med många och olika aktörer 

inblandade kan många brister och svagheter uppstå mellan de olika aktiviteterna i 

läkemedelshanteringsprocessen och patientsäkerheten påverkas negativt. 

Kommunikationen kring patientens hälsa når inte alltid fram mellan de olika enheterna 

som är inblandade i processen samtidigt som informationsöverföringen inte alltid når 

fram som den ska i form av exempelvis provsvar, remisshantering och 

journaldokumentation. Några kända orsaker till problemet kan vara bland annat att 

remisser hamnar fel, dokument kommer bort eller att journaler inte skrivs ut i rätt tid. 

Genom en värdeflödeskartläggning och en riskanalys som grund finns det möjlighet att 
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förbättra samt säkra läkemedelshanteringsprocessen (Socialstyrelsen, 2016). 

 

En av de största utmaningarna inom kommunikation och information är när patienterna 

har många vårdgivare inblandade och pendlar mellan dessa. Äldre människor kan 

exempelvis blivit behandlade av både kommunal sjukvård, primärvård samt 

akutsjukvården. Vid en sådan situation krävs det att kommunikationen ska fungera, men 

idag finns det brister som är svåra att hantera. Informationen går inte alltid hela vägen 

genom alla inblandade, det blir luckor i processen som leder till att patienten kan 

påverkas negativt. Ett annat problemområde är när kommunikationen mellan personal 

och patient brister, exempelvis att missförstånd uppstår eller att personal glömmer 

informera viktig information för rätt medicinering. Det är viktigt att ständigt arbeta med 

uppföljning och försöka minimera riskerna inom dessa områden för att öka 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2016). 

3.6.3 Avvikelserapportering 
Enligt Socialstyrelsen (2016) är avvikelserapportering en betydande faktor som skapar 

förutsättningar för att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. Avvikande händelser 

som förekommer under läkemedelshanteringsprocessen ska rapporteras för att ökad 

kvalitet samt patientsäkerhet ska uppnås inom äldreomsorgen. Om dessa avvikelser 

uppmärksammas i god tid skapas möjlighet för att minimera risker att liknande 

situationer uppstår där patienten sätts i fara (Socialstyrelsen, 2016).  

Att ha avvikelserapportering som en rutin i arbetet är viktigt kring förbättringsarbeten 

och framförallt då det gäller patientsäkerhet inom en organisation. Vården har som 

skyldighet i Sverige att göra en avvikelserapport på allvarliga situationer och ses som 

en av hörnpelarna i förbättring av kvalité och säkerhet. Viktiga punkter gällande 

avvikelserapporter är bland annat att fokus ska ligga på problemet och inte vem som 

utfört uppgiften samt att avvikelser innebär det som inte stämmer överens med det 

normala. Det kan exempelvis vara småsaker som tar onödig tid och påverkar patienten 

negativt (Socialstyrelsen, 2016). 

3.6.4 Mänskliga faktorer bidrar till patientrisker inom äldreomsorgen 
Människans förutsättningar och begränsningar påverkar patientsäkerheten inom 

äldreomsorgen. Forskning från arbetshälsoinstitutet visar att problem, säkerhetsrisker 

och olyckor som uppstår inom äldreomsorgen på grund av mänskliga begränsningar 

beror på olika grundorsaker. Det kan vara exempelvis bero på tidspress, arbetsmiljö, 

överbelastning, kommunikationsbrist men även personliga skäl som leder till att arbetet 

inte blir utfört på ett säkert sätt (Okumus, 2015). Enligt Grafström och Nilsson (2010) 

råder det en personalkris inom äldrevården och för att uppfylla behoven som uppstår 

ställs det krav på personalen i form av extra arbete och obekväma arbetstider. När 

personalen inte är koncentrerade och noggranna i sitt arbete på grund av olika skäl 

utsätts patienterna för risker (Grafström och Nilsson, 2010). Några av människans 

förutsättningar och begränsningar som påverkar arbetets kvalité inom äldreomsorgen 

beskrivs nedan. 

Stress och sömn 
För att läkemedelshanteringsprocessen ska fungera bra samt för att en god 

patientsäkerhet ska uppnås är det viktigt att ansvariga aktörer erhåller god sömn för att 

kunna genomföra ett kvalitativt arbete. Sömn är en central faktor för en människas 
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livsstil och kan påverkas negativt av andra faktorer, exempelvis stress som anses vara 

huvudorsaken bakom sömnproblem (Åkerstedt, 2010).  

För lite sömn har enligt forskning visat negativa konsekvenser i vardagslivet samt att 

bra sömn kopplas till en bättre långsiktig hälsa. Två av de vanligaste faktorerna som 

påverkar sömnen är stress och skiftarbete, den vardagliga stressen gör det svårt att 

slappna av när det är dags att sova. Inom äldreomsorgen arbetar personalen både skift 

och delade turer. Att ha sådana arbetstider kan leda till sömnsvårigheter som i sin tur 

kan leda till att personal inte har rätt uppmärksamhet och rätt fokus under arbetstiden 

vilket i sin tur ökar risken för misstag (Grafstöm och Nilsson, 2010). Enligt Åkerstedt 

(2010) så sänks funktions- samt vakenhetsnivå vid dålig sömn vilket kan ge längre 

reaktionstider i vissa situationer samt försämras omdömet vid sömnbrist (Åkerstedt, 

2010).  

En studie som utförts vid Uppsalas Universitet visar att en kombination mellan stress 

och dålig sömn leder till ett försämrat minne. Personal måste vid stressade situationer 

komma ihåg viss information som kan vara väldigt viktig. Ett experiment visade att 

prestationsförmågan försämras med 10 procent jämfört med de som sovit ordentligt 

(Grafström och Nilsson, 2010).  

Kultur 

Kultur definieras oftast utefter språk och värderingar. Då Sverige fortsätter att bli 

alltmer mångkulturellt medför det att den äldre generationen med ursprung från ett 

annat land också ökar, vilket i sin tur ställer andra krav på äldreomsorgen. Detta kan 

medföra problem inom läkemedelshanteringen på grund av att språkliga och kulturella 

missförstånd och som kan ge utslag på patientsäkerheten (Grafström och Nilsson, 

2010).  

Vissa etniciteter föredrar att bli behandlade av samma kön som de själva har vilket kan 

innebära att personalen behöver anpassa sig utefter dessa önskemål. Andra problem är 

språksvårigheter och olika synsätt på sjukvården. Riskerna kan vara att patienten har 

svårt att förstå instruktioner som ges eller att personal inte förstår patienternas behov 

(Grafström och Nilsson, 2010). Det är viktigt att ansvariga aktörer inom 

läkemedelshanteringens olika aktiviteter erhåller goda förmågor att kunna anpassa sig 

och kommunicera med patienter som har ett annat modersmål samt med deras anhöriga 

för att få de delaktiga i vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2015).  

Motivation 

För att kvaliteten inom äldreomsorgen ska kunna utvecklas på bästa sätt är motivation 

hos medarbetarna en viktig faktor. Genom att medarbetare får delta i förbättringsarbete 

för att nå en högre kvalitet inom äldreomsorgens olika processer ökar motivationen hos 

dem. Effekten blir att medarbetare är stolta över vad de åstadkommit utifrån 

kvalitetsarbetet vilken i sin tur leder till en ökad arbetsglädje (Smith, 2014).  

Abraham Maslow är en känd amerikans psykolog som 1943 presenterade den så kallade 

behovstrappan som visar hur en människas motivation fungerar. Trappan innehåller 5 

olika steg som illustreras i Figur 7 (Maslow, 2013). 



Teoretiskt ramverk 

25 

 

Figur 7. Maslows behovstrappa. 

Basbehoven för en människa är bland annat mat, sömn och trygghet. Maslow anser att 

varje nivå måste tillfredsställas innan nästa kan bli dominant. Är grundbehoven inte 

uppfyllda menar många att en människa riskerar att lida av någon form av psykisk 

ohälsa och att motivationen till arbetet kan bli väldigt låg. Med låg motivation får 

förbättringsarbete kring utveckling av kvaliteten inom läkemedelshanteringsprocessen 

inte hög prioritet för den ansvarige aktören och patientsäkerheten kan då bli lidande. 

Låg motivation resulterar därmed i sämre kvalitet på arbetet som utförs (Maslow, 2013).   
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4 Empiri 
Följande kapitel beskriver verksamheten inom fallstudieobjektet översiktligt. 

Fortsättningsvis redogörs den empiri som samlats in för att ge svar på de 

frågeställningar som formulerats för studien. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
I Sverige har alla medborgare i en kommun, både yngre och äldre, rätt till stöd och 

omsorg när behovet uppstår under livets gång. Socialförvaltningen är styrt av 

Socialtjänstlagen (2001:453), vilket innebär att den ska kunna erbjuda en skälig 

levnadsnivå. Socialtjänstlagen består också av rättigheter till ekonomiskt och socialt 

stöd samt beskriver vad kommunen har för skyldighet till människorna i kommunen. 

Lagen är till för att individen ska vilja förändra samt förbättra sin sociala situation (SFS, 

2001:453).  

Alla kommuner har en Socialförvaltning som bär på ansvaret att tilldela de resurser som 

krävs för att uppfylla kommuninvånarnas särskilda behov på plats. Socialförvaltningen 

bör också kunna ge kommuninvånarna den information som krävs om en person önskar 

att klara av sina särskilda behov på egen hand eller har anhöriga som kan hjälpa till utan 

att större kommunala insatser behöver användas så som exempelvis personal (Nässjö 

kommun, 2016). 

Fallföretaget i denna studie är Socialförvaltningen i Nässjö där det finns verksamheter 

för personer med behov av stöd inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, 

familjeproblem, hemtjänst och missbruk. Nässjö jobbar mycket med att prioritera hälsa 

och kvalité och strävar efter att ge medborgare ett positivare liv (Nässjö kommun, 

2016). 

Studien fokuserar på kommunens äldreomsorg som är uppdelad i två stora kategorier: 

Särskilt boende för äldre som idag har 324 lägenheter totalt och uppdelade i olika 

avdelningar beroende på behovet. Den andra kategorin är hemvården där service och 

personlig omvårdnad ges hemma hos patienten. Äldreomsorgen är en process där 

många aktörer är iblandade, förutom att patienter i vissa fall har anhöriga inblandade så 

finns yrkeskategorierna: Läkare, sjuksköterska, undersköterska, apotekare och 

medicinsk ansvarig sjuksköterska (Nässjö kommun, 2016). 

4.2 Läkemedelshanteringsprocessen 
Läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen består av en mängd olika 

aktiviteter som teorin tidigare beskrivit samtidigt som det också är många och olika 

aktörer inblandade. Ordination, rekvisition och kontroll, förvaring, administrering och 

uppföljning utförs av läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och apotekare vilket leder 

till att flödet blir väldigt komplext. Ett flöde med många och olika aktörer iblandade i 

och med många olika aktiviteter gör det svårt att få allt att fungera i praktiken särskilt 

då mycket informationsutbyten ska görs. Följande avsnitt ger en beskrivning av den 

empiri som samlats in gällande läkemedelshanteringsprocessen hos fallföretaget.  

4.2.1 Ordination 
För att läkemedelshanteringen ska fungera optimalt är kvaliteten på ordinationen en av 

de viktigaste faktorerna. Med kvalitet avses att ordinationerna är korrekt utförda utifrån 

de punkter som en läkemedelsordination ska omfatta. Sjuksköterskor inom 

äldreomsorgen samt apotekare finner ordinationerna otydliga i vissa fall eller 
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inkorrekta. Läkaren har huvudsakligt ansvar för att en ordination förskrivs samt för att 

patienten har rätt förutsättningar för de läkemedel som förskrivs, exempelvis att 

patienten klarar av att inhalera när det kommer till astmaproblem. Annan 

sjukvårdspersonal kan föra samtal med patienten men det är endast läkaren som får 

ordinera. Intervjuerna som utfördes visade att bristfälliga ordinationer upptäcks ofta av 

sjuksköterskor och apotekare, exempel på dessa brister är att det förekommer att läkare 

har ordinerat fel styrka på läkemedlen eller så är de skriftliga ordinationerna otydliga 

vid bland annat ordinationsändringar och att viktig information saknas. Denna 

information återspeglas även i avvikelserapporteringar. 

Avvikelserapportering genomförs av utvald personal som ansvarar för att rapportera in 

avvikelsen. Rapporten skickas till medicinsk ansvarig sjuksköterska som analyserar den 

och snarast ska komma med åtgärdsförslag. 

Genomför läkaren ändringar i en ordination finns risk för att denna information inte når 

ut till andra berörda inom äldreomsorgens process. Anledningen bakom detta är att den 

muntliga kompletterande informationen som ges ut av läkaren erhålls av patienten själv 

eller ansvarig sjuksköterska under besöket. Hur väl denna information når ut har att 

göra med hur tydlig läkaren är på att förklara för patienten vad den ska göra samt i 

vilken utsträckning patienten eller den ansvariga sjuksköterskan tar till sig 

informationen. Har patienten anhörig med sig är det viktigt att få den anhörige att föra 

informationen vidare till berörd sjuksköterska.  

Vårdcentralen håller veckovis muntliga informationsmöten med sjuksköterskor från 

äldreomsorgen för att följa upp patientens utveckling samt diskutera nya åtgärder. 

Dessa tillfällen använder läkaren även för att meddela eventuella ändringar i 

ordinationer. Uppstår problem eller missförstånd ska sjuksköterska kontakta läkare via 

telefon. Både sjuksköterskor samt apotekare anser däremot att det är svårt att nå läkare 

vid behov då de är väldigt upptagna.  

4.2.2 Rekvisition och kontroll 
Varannan vecka faxar ansvarig sjuksköterska på äldreomsorgen 

läkemedelsbeställningar till apoteket. Apotekets personal ansvarar för kontroll av 

ordinationer, men i studien uppgavs det att arbetssituationer kan vara stressfulla och att 

kontrollerna då inte utförs lika noggrant.  

Narkotikaklassade läkemedel kräver annorlunda hantering inom äldreomsorgen än 

övriga läkemedel. Narkotiska preparat slängs efter användning i separat påse för att 

undvika att det blandas med annat. Narkotikaklassade läkemedel anses vara 

stöldbegärliga. Vid kontroller har det upptäckts att narkotika försvunnit. Personalen 

anser att större noggrannhet krävs vid kontrollräkning och dokumentation av 

narkotikaförbrukning.  

Om en sjuksköterska har tagit över ansvar för en patients läkemedelshantering, har hen 

ett totalansvar att kontrollera ordinationen eller kontakta läkare om läkemedlen inte 

anses vara lämpliga för patienten. Olika uppfattningar kring ansvarsfördelning finns 

mellan sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskor anser att ordinationer ligger på 

läkarens ansvar, medan läkare anser att sjuksköterskor arbetar närmare patienten och 

har lättare att följa patientens nuvarande hälsa och utveckling. 
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4.2.3 Förvaring 
Varje patient i ett äldreboende har ett eget medicinskåp i sitt rum där läkemedel samt 

dokument med information om patienten samt ordinationer. Läkemedel bör 

administreras i patientens rum då det är mindre risk att ge ut fel medicin till fel patient. 

Uppstår önskemål från patient att hen vill ta läkemedlen exempelvis i matsalen, 

ansvarar personalen för att det blir rätt. 

Ett gemensamt medicinskåp finns tillgängligt för allmänna läkemedel, exempelvis 

huvudvärkstabletter. Detta medicinskåp skapar förutsättning för behandling av tillstånd 

som inte är livshotande då apoteket har stängt. Behandling med allmänna läkemedel 

kan genomföras tills kontakt med apotek sker och beställning av personliga läkemedel 

kan göras. Vid akuta fall då de allmänna läkemedlen inte är tillräckliga och apoteken 

har stängt kontaktas läkare för att få det läkemedel som krävs från sjukhuset.  

Intervjuer samt enkätundersökningen visade att personalen inom äldreomsorgen finner 

att medicinskåpen är röriga.  

4.2.4 Iordningställande och administrering 
Läkemedel för patienten iordningställs i dosetter för ett antal dagar framåt av 

sjuksköterskan, där läkemedel uppdelas efter dygn och olika tidpunkter på dygnet. Vid 

användning av tjänsten ApoDos levereras färdiga påsar till äldreboendet som motsvarar  

fjorton dagars förbrukning. Vid dosetter delas läkemedel upp från respektive 

originalförpackning, vilket kan motsvara läkemedel för ett halvår. Om en patient dör, 

kasseras allt kvarstående läkemedel.  

Vid varje tillfälle som läkemedel ges till patient sker dokumentation och signering av 

ansvarig personal för att undvika att läkemedel ges i dubbla omgångar. 

4.2.5 Uppföljning 
Det är viktigt med uppföljning gällande läkemedlens effekter på patienter för att 

justeringar ska kunna genomföras. Sjuksköterskan, som är närmast patienten,  

informerar läkaren som i sin tur bedömer om behandlingen fått avsedd effekt. 

Personalen på fallföretaget anser att samarbetet sjuksköterska och läkare fungerar bra. 

När det gäller äldre personers vård så framkom det under intervjun med läkaren att det 

kan vara svårt att bedöma tillstånd. Det förekommer ofta fall där läkare inte har 

möjlighet att träffa patienter personligen utan får ta ställning utifrån sjuksköterskors 

rapporter. Läkare finner det svårt att veta vad som ligger bakom tillståndet. Exempelvis 

om läkaren får information om att patienten sover dåligt, så kanske inte sömnmedicin 

är den optimala behandlingen. Andra faktorer kan ligga bakom, exempelvis att personal 

inte får patienten att utöva aktiviteter under dagtid utan somnar framför Tv:n på 

eftermiddagen. Det blir svårt för läkare att hantera detta vilket kan medföra att medicin 

som inte behövs förskrivs.  

För en säkrare läkemedelshantering är det viktigt med noggranna uppföljningar vilket 

personalen inom äldreomsorgen ser som en prioritet i sitt dagliga arbete.   

4.3 System/Tjänster 
Datasystemen som används inom läkemedelshanteringsprocessen stödjer inte 

arbetsuppgifterna i den utsträckning personalen önskar. Systemen kan i vissa situationer 

göra läkemedelshanteringsprocessen svårare snarare än att underlätta processen. Olika 
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aktörer jobbar med olika datasystem som inte samspelar med varandra. Gemensamt för 

de olika datasystemen är att de innehåller spärrar som förhindrar förskrivning av 

läkemedel där exempelvis allergier kan förekomma. Följande avsnitt ger en beskrivning 

kring den empiri som samlats in kring de olika datasystemen och tjänster som används 

och kommer i beröring med äldreomsorgen. 

4.3.1 Cosmic 
Journalsystemet Cosmic har inte alltid varit tillgängligt för kommuner. För cirka ett och 

ett halvt år sedan kom endast landstinget åt information i Cosmic. Nu har även 

kommuner läsrätt för läkemedelslistorna i journalsystemet. Det är i Cosmic som 

eventuella ändringar i ordinationer görs, men sjuksköterskor anser att det inte är deras 

jobb att gå in i systemet för att kolla upp det, trots att de har behörighet. 

Sjuksköterskorna vill få en signal när eventuella ändringar i ordinationerna görs. 

Om en patient går till en privat vårdgivare, som inte arbetar med Cosmic, kommer 

läkemedelslistan inte uppdateras vilket medför stor risk att missa läkemedel. 

4.3.2 Pascal 
Intervjuerna visade att mycket konflikter kring detta system uppstår där sjuksköterskor 

och läkare inte är överens. Enligt sjuksköterskorna vill de flesta läkare inte arbeta i 

systemet Pascal, de olika parterna har inte samma syn på systemets värde. Läkare anser 

att systemet är för krångligt och att de inte har den kunskap som krävs för att använda 

det på ett sätt som sjuksköterskorna önskar. Detta skapar mycket extra arbete för 

sjuksköterskorna då systemet används flitigare av denna yrkesroll.  

4.3.3 ApoDos 
Efter genomförandet av intervjuer och observationer var det tydligt att alla 

yrkesgrupper var överens om att ApoDos är en väldigt uppskattad tjänst inom 

läkemedelshanteringsprocessen. En stor fördel med användningen av ApoDos är att 

systemet är säkrare och sparar tid i läkemedelshanteringsprocessen. Det är sällan att 

maskinerna ordinerar fel men det är trots det viktigt att sjuksköterskorna tar ansvar för 

kontroll av rätt doser i rätt mängd. Anledningen till att man inte gått över till ApoDos 

helt är för att vissa läkemedel inte kan delas upp. Ytterligare anledning är att när man 

arbetar med Dosetter och antal läkemedel understiger tre, så är det inte ekonomiskt 

försvarbart att ha dospåsar.  

Dospåsarna är uppdelade per doseringstillfälle. Det är ett receptsystem och sker en 

ändring i ordinationen så kommer detta automatiskt att återspeglas i dospåsarna vid 

nästa leveranstillfälle. Vid leveranstillfällen har det skett att läkemedel försvunnit, men 

även här har dospåsar en fördel då de är förseglade och minskar risken för stöld.  

4.3.4 Mina sparade recept 
Alla recept som förskrivs samlas i en nationell receptdepå. Ändrar läkare en ordination, 

görs detta fristående från de tidigare skrivna och lagrade recepten. Om exempelvis ett 

blodtrycksläkemedel sänks till 5mg från 10mg, skickas ett nytt recept till databasen. 

Intervjun med läkaren visade att ett smidigare sätt att ta bort sina egna tidigare 

förskrivna ordinationer hade uppskattats.  

Det är vanligt förekommande att flera läkare är inblandade i en patients behandlingar. 

Systemen tillåter inte att läkare får ändra eller ta bort andra läkares ordinationer. En 
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läkare har rätt att be om att få ta bort egna ordinationer från egen klinik om patienten 

godkänner. 

4.4 Problem hos den äldre kroppen 
Ju äldre en patient är desto större är risken att de använder sig av många olika läkemedel 

som kan integrera med varandra på ett ogynnsamt sätt. En äldre människa som behöver 

omsorgshjälp har oftast många olika aktörer inblandade i sin vårdprocess. 

Kroppsfunktioner avtar även med åldern, exempelvis kan inte njurarna utsöndra 

medicinen som intas på samma sätt som hos en yngre persons kropp.  

4.4.1 Äldrevårdens övergångar 
När det sker förflyttningar mellan vårdenheter, då en patient måste ta sig från 

äldreboende till sjukhus, finns ett samverkansavtal mellan region samt kommun vad 

gäller att läkemedelslista och läkemedel ska skickas med. När patienten sedan skrivs ut 

från exempelvis sjukhuset bör de skicka med medicin för fem dagar framåt, detta för 

att ge sjuksköterskan tid för att beställa och/eller hämta ut resterande.  Sjuksköterskor 

upplever dessa situationer som bristfälliga eftersom information gällande eventuella 

ordinationsändringar som genomförts under sjukhusbesöket inte når dem.  

4.5 Kvalitet inom äldreomsorgen 
Fallföretaget arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten bland annat genom att 

dokumentera, rapportera och försöka förebygga möjliga risker. Detta är särskilt viktigt 

för att säkerställa en god säkerhet och trygghet för patienten inom en äldreomsorg . 

Följande avsnitt beskriver studiens empiri som samlats in kring olika aspekter gällande 

kvalitetsarbete hos fallföretaget. 

4.5.1 Ansvarsfördelning 
Intervjuerna av de olika yrkesgrupperna visade på en ostrukturerad ansvarsfördelning 

kring läkemedelshantering. Aktörerna inom processen som omfattar läkaren, 

sjuksköterskor, undersköterskor och apotekare har olika tolkningar av 

ansvarsfördelningen då tydliga gränser och definitioner saknas. Exempel på detta kan 

vara att sjuksköterskor lägger mycket fokus på att läkare inte tar sitt ansvar medan 

apotekare anser att sjuksköterskan borde ta mer ansvar då de arbetar närmast patienten. 

4.5.2 Kommunikation och informationsflöde 
Under intervjuer framkom det att det är utmanande att få ihop kommunikationen mellan 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och apotekare. 

Läkemedelshanteringsprocessen omfattar många yrkesgrupper och även 

kulturskillnader samt stress som försvårar kommunikationen.  

Fallföretaget har under året 2015 deltagit i ett läkemedelsprojekt, och en av 

enkätfrågorna för denna studie var följande: ”Känner du till att Nässjö har deltagit i ett 

läkemedelsprojekt under 2015?” Där endast fem av 23 undersköterskor svarade att de 

var medvetna medan resterande inte hade erhållit information kring detta.   

4.5.3 Mänskliga faktorer bidrar till patientrisker inom äldreomsorgen 
Människans förutsättningar och begränsningar påverkar patientsäkerheten inom 

äldreomsorgen. Följande stycke beskriver den empiri som samlats in kring olika 

faktorer som kan påverka att arbetet inte utförs på önskat sätt eller som teori och 

instruktioner säger. 
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Stress och sömn 

11 av 23 undersköterskor anser att stressen påverkar kvaliteten i deras arbete varav sju 

av dessa anser att det är en av de största patientsäkerhetsriskerna. Resterande 12 menar 

att det inte påverkar kvaliteten alls trots att hälften av dessa oftast känner sig stressade 

på jobbet. De stressande momenten skiljer sig en del hos de olika yrkesgrupperna i 

flödet, dock är de alla eniga om att en god sömn leder till lättare hantering av dessa 

situationer. Yrkesgruppen apotekare känner störst stress när köerna blir långa och 

samtidigt inte får tag i läkaren när det uppstår tvivel. Vid möte med kund är det viktigt 

att ge all viktig information kring läkemedelshanteringen vilket kan påverkas under 

tidigare nämnda stressmoment.  

Sjuksköterskor anser att iordningställande och administrering av läkemedel kräver 

fokus och noggrannhet för att undvika fel. Detta felfria resultat är svårt att uppfylla då 

sjuksköterskor  bör vara tillgängliga i telefon samt för patienter som behöver hjälp 

samtidigt som läkemedel ska iordningställas och administreras. Sjuksköterskorna som 

intervjuades påstod att denna aktivitet kan vara stressfull under vissa dagar. 

Undersköterskor har mycket varierande arbetstider, att få en rutin i vardagen är då svårt 

och påverkar sömnen.  

Yrkesrollen läkare kan ha olika stressande moment och här är det viktigt att lära sig att 

hantera dessa situationer. En erfaren läkare har lärt sig att avgränsa och endast ha 

patienten är i fokus. Det mest stressfulla momentet för denna yrkesgrupp är att läkaren 

själv inte bokar in tider utan får sitt schema dagligen.  

Kultur 
Utifrån intervjuer, enkäter och observationer visade det sig att kulturkrockar 

förekommer hos fallföretaget. Till stor del handlar det om språksvårigheter där 

patienten inte förstår språket, och enligt personalen är det inte lätt att hitta tolk inom 

sjukvården. Ibland får anhöriga översätta information kring läkemedelshantering, där 

personalen finner det svårt att kontrollera om patienten har fått rätt information. 

Enkäterna visade ytterligare problem som uppstår gällande kultur inom äldreomsorgen.  

Vissa vikarierande undersköterskor kan inte språket ordentligt och berättar inte för 

övrig personal på boendet att de inte förstår instruktionerna som ges. Intervjuerna 

visade även att olika aktörer mellan varandra har svårt att förstå varandra, exempelvis 

om en mellan sjuksköterska och läkare som inte kan språket bra. 

Motivation 

Intervjuerna som genomfördes visade att motivationen har koppling till hur utvilad 

kroppen känner sig samt hur arbetsdagen ser ut. Undersköterskor idag har mycket 

varierande arbetstider då de arbetar både kväll, dag, natt och delade turer. Delade turer 

kan exempelvis innebära att samma person arbetar 7.00-14.00, har några timmars rast 

och arbetar sedan 16.00-21.00 igen. Motivationen till arbetet sänks vid dessa situationer 

då kroppen behöver vila. Trots att personalen har rätt till en längre rast mellan 

arbetspassen är inställningen oftast negativ och trött. 
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5 Analys 
Detta kapitel ger svar på de formulerade frågeställningarna för studien genom att det 

teoretiska ramverket och den insamlade empirin jämförs. 

5.1 Läkemedelshanteringsprocessens aktiviteter och 
avvikelser 
För att skapa en helhetsbild av läkemedelshanteringsprocessen samt att framställa en 

värdeflödeskarta ska definition av de olika aktiviteterna samt ingående aktörer ske 

(Gahagan, 2016). Utifrån den framställda värdeflödeskartan kan avvikelser identifieras 

och kopplas samman med patientsäkerhetsrisker. 

5.1.1 Fastställande av huvudsakliga aktiviteter 
De olika aktiviteterna som i huvudsak ingår i läkemedelshanteringsprocessen 

analyseras i följande avsnitt samt vilka aktörer som är kopplade/berör de olika 

aktiviteterna. Följande avsnitt redovisar även analysen gällande patientsäkerhetsrisker 

i läkemedelshanteringsprocessen. 

 

Ordination 
Ordinationer ska utföras skriftligen av läkare (Region Jönköpings län, 2016) och den 

insamlade empirin visar att ordination är läkemedelshanteringsprocessens första 

aktivitet. Läkaren har vid ordination även ansvar för att säkerställa att patienten har de 

rätta förutsättningarna så inte problem uppstår vid intag av läkemedel. Annan 

sjukvårdspersonal har rätt att föra samtal med patienten men inte ordinera. Studien har 

visat att ordinationsbrister är vanligt förekommande och då det är den första aktiviteten  

i läkemedelshanteringsprocessen kommer följande aktiviteter att påverkas exempelvis 

iordningställning av läkemedel.  

 

Under läkemedelshanteringsprocessens första aktivitet kan eventuella 

ordinationsändringar uppstå. Vid dessa fall meddelar läkaren detta till patienten, 

anhöriga eller ansvarig personal under besöket. Är läkaren otydlig eller att patient 

och/eller anhörig ouppmärksam medför en risk att informationen inte når ansvarig 

sjuksköterska och därmed uppstår patientsäkerhetsrisk. Uppstår akuta fall har läkare 

behörighet att utföra ordinationen muntligt och via telefon om patient inte har möjlighet 

för ett besök hos läkare (Socialstyrelsen, 2015) i samband med att 

ordinationshandlingen uppdateras snarast. Hos fallföretaget når ändringar i ordinationer 

även fram till sjuksköterskor från äldreomsorgen genom veckovisa informationsmöten 

som vårdcentralen håller. Då läkare förskriver läkemedel ska, enligt Region Jönköpings 

län (2016), patienten få en läkemedelslista, vilken ska vara ett hjälpmedel för patient, 

anhöriga samt ansvarig personal inom äldreomsorgen. 

 

Rekvisition och kontroll 
Nästkommande aktivitet i läkemedelshanteringsprocessen är rekvisition och kontroll. 

Äldreomsorgen beställer läkemedel från apoteken (Region Jönköpings län, 2016). 

Empirin beskriver att faxning av läkemedelsbeställning från äldreboendet sker var 

fjortonde dag till apoteket. Behörig att hämta ut läkemedel från apotek är patienten, 

anhörig och ansvarig personal från äldreomsorgen. Farmacevter som arbetar på 

apoteket har ansvar för kontroll av rekvisition (Region Jönköpings län, 2016). 

Patientsäkerheten sätts i fara då stressfaktorn, exempelvis att köer uppstår, påverkar 

kontrollerna.  
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Förvaring 
Den tredje aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen är förvaring (Region 

Jönköpings län, 2016). Utifrån empirin som samlats in erhåller varje patient ett eget 

medicinskåp i sina rum med aktuella dokument. Detta underlättar inte bara för 

sjuksköterskan utan bidrar även till en ökad patientsäkerhet då risken för förväxling av 

läkemedel minimeras. Allmänna läkemedel såsom huvudvärkstabletter förvaras i ett 

gemensamt medicinskåp där syftet bland annat är att kunna behandla patienter med 

mildare symptom under apotekets stängda tider. Det är viktigt att obehöriga inte får 

tillträde till läkemedelsförråden för att undvika förväxlingar och stölder. Studien har 

visat att medicinskåpen är röriga och sätter därmed risk för patientsäkerheten då 

tidsstress uppkommer i de situationer rätt medicin ska finnas.  

 

Iordningställande och administrering 
Socialstyrelsen (2015) föreskriver att den ansvariga aktören ska genomföra identitets- 

samt läkemedelskontroll vid iordningställande av läkemedel. Utifrån den insamlade 

empirin sker iordningställning av läkemedel genom manuell dosdispensering för ett 

antal dagar framåt och maskinell dosdispensering för två veckors förbrukning. 

Bristfälliga ordinationer samt den mänskliga faktorn kan bidra till  risker för patienten 

vid manuell dosdispensering. Maskinell dosdispensering underlättar 

läkemedelshanteringen för sjuksköterskorna samt ökar patientsäkerheten. Vid 

maskinell dosdispensering, det vill säga användning av tjänsten ApoDos, kan kostnader 

inom äldreomsorgen hållas nere då det inte kasseras lika mycket läkemedel som vid 

användning av dosetter, eftersom färre dagars förbrukning förvaras. När det gäller 

behovsläkemedel är det viktigt med noggrann dokumentation, eftersom det anges 

dagliga maxgränser, så att inte det sker misstag att ge läkemedel i för stor dos.  

 

Behörig personal ansvarar för administrering och vid eventuella vårdövergångar ska 

ansvarig personal försäkra att aktuell läkemedelslista skickas med. Om läkare 

uppdaterar läkemedelslista vid utskrivning av patient ska detta dokumenteras i 

journalen (Region Jönköpings län, 2016). Empirin visar att sjuksköterskor som arbetar 

inom äldrevården upplever att informationen kring de ändringar som genomförs på 

sjukhus är bristfällig och inte nås fram till dem. Patientsäkerheten sätts i fara då risk 

uppstår att fel läkemedel hämtas ut vilket medför att patienten erhåller fel behandling. 

 

Uppföljning 
Den sista aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen är uppföljning. Den 

sjuksköterska som har ansvar för patienten ska uppmärksamma positiva samt negativa 

effekter som uppstår då läkemedlen förbrukas och i sin tur genomföra 

avvikelserapportering (Region Jönköpings län, 2010). Läkaren ska i sin tur bedöma 

nuvarande tillstånd samt hur fortsatt behandling ska ske. Ett problem som är vanligt 

förekommande är att läkare finner det svårt att bedöma en äldres patients tillstånd då 

möjligheten inte finns för att träffa patienten personligen. Detta medför att det är svårt 

att ta ställning till lämpliga behandlingar. Därmed ska all personal inom äldreomsorgen 

prioritera noggranna uppföljningar i sitt dagliga arbete för att åstadkomma en säkrare 

läkemedelshantering. Enkätundersökningarna visade att informationen gällande 

läkemedelsprojektet projektet inte når fram till all personal vilket kan tolkas som 

bristande kommunikation gällande uppföljning och utveckling av organisationen. 
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5.1.2 Övergripande patientsäkerhetsrisker 
Det finns faktorer som påverkar alla aktiviteter i läkemedelshanteringsprocessen. 

Nedan analyseras dessa som övergripande patientsäkerhetsrisker.  

System/Tjänster 

Enligt Socialstyrelsen (2015) medför brister inom äldreomsorgens system att 

patientsäkerheten sätts i fara. Empirin visar att systemen inte stödjer i den utsträckning 

de önskas göra. De olika yrkesgrupper som är ansvariga aktörer inom 

läkemedelshanteringsprocessen arbetar i olika system som inte samspelar med varandra 

och informationsbytet brister. Detta kan sammankopplas med att det brister i 

ansvarsfördelning då det finns olika uppfattningar gällande vilken aktör som har 

skyldighet att kontrollera uppgifterna som finns i de olika systemen som används.  

Systemet ”Mina sparade recept” bidrar till att patienten som erhållit ordination kan 

hämta ut sina läkemedel på alla apotek runt om i landet (Bridell och Nordling, 2015). I 

dessa fall ses ordinationsändringar som problematiska när flera uttag finns kvar från 

tidigare förskrivningar som inte är aktuella, vilket medför att det lätt kan ske misstag 

och fel läkemedel hämtas ut. Ju äldre en patient är, desto fler behandlingar med olika 

läkare inblandade, innebär därmed större risk för förväxling av recept.  

 

Ansvarsfördelning 

En bra och tydlig ansvarsfördelning inom äldreomsorgen resulterar till högre kvalitet 

samt ökad patientsäkerhet på arbetsplatsen (Socialutskottet, 2010). Studierna som 

utfördes på organisationen visade att ansvarsfördelningen inte uppnår kraven för att ha 

möjlighet till att nå bästa resultatet inom patientsäkerheten.  Mycket ansvar läggs över 

på andra yrkesgrupper och de olika aktörerna är inte överens om exakt var gränserna 

går. Det bevisades tydligt hur de olika aktörerna inte var överens om hur 

ansvarsfördelningen fungerar på organisationen. För att uppnå högre patientsäkerhet 

bör en tydligare ansvarsfördelning implementeras där alla parter är överens.  

 

Mänskliga faktorer 

Dålig sömn medför negativ påverkan på människans kroppsfunktioner där två av de 

största anledningarna till dålig sömn är stress samt skiftarbete (Grafstöm och Nilsson, 

2010). Inom äldrevården är det idag väldigt varierande arbetstider i dagsläget då både 

skiftarbete och delade turer finns samtidigt som de arbetsuppgifter som utförs kräver 

noggrannhet och en utvilad kropp för att kunna undvika att patienten sätts i risk. Vid 

aktiviteter där läkemedel ska utdelas i rätt mängd är det lätt att det blir fel om personalen 

behöver vara närvarande i allt runt omkring samtidigt. Som teorin visar påverkas 

motivationen av en människas basbehov så som sömn, mat och trygghet (Maslow, 

2013). Empirin beskriver att personal upplever lägre motivation om de sovit dåligt eller 

om att arbetsdagen består av delade turer. Detta medför att patientsäkerheten sätts i fara 

eftersom risk uppstår för att arbetet inte utförs korrekt.  

Stressens påverkan på sjuksköterskors kvalitet i arbetet innebär även en risk för 

patientens hälsa. Om läkare inte lär sig att behålla lugnet kan det bli mycket stressigt 

vilket även gäller resterande yrkesgrupper. 

5.2 Kartläggning av läkemedelshanteringsprocessen och 
fastställande av patientsäkerhetsrisker 
Upprättning av en värdeflödeskartläggning av läkemedelshanteringsprocessen samt 

identifiering av patientsäkerhetsrisker har genomförts utifrån dataanalysen från avsnitt 
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5.1.1. Figur 8 redogör för värdeflödeskartan. De identifierade patientsäkerhetsriskerna 

är markerade med röda trianglar. 

 

Figur 8. Läkemedelshanteringsprocessen. 

Se Bilaga 3 för värdeflödeskartan av läkemedelshanteringsprocessen i originalstorlek. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel beskriver sammanfattande resultatet av studien vidare följt av 

implikationer och begränsningar. Dessutom redogörs slutsatser och 

rekommendationer för studien. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka och göra en kartläggning av 

läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen från att läkemedlet skrivs ut till 

att läkemedlet kasseras. Syftet omfattar även att undersöka hur olika aktiviteter är 

kopplade till varandra och att identifiera risker. För att syftet ska kunna nås har två 

frågeställningar formulerats. 

 

Vilka aktiviteter ingår idag i läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen? 

 

Studiens första frågeställning går ut på att identifiera vilka huvudsakliga aktiviteter som 

läkemedelshanteringsprocessen omfattar inom äldreomsorgen. Utifrån insamlad empiri 

som erhållits från fallföretaget Socialförvaltningen i Nässjö kommun, som ställts i 

förhållande till det teoretiska ramverket har frågeställningen besvarats. Genom en 

sammansättning av dessa data har läkemedelshanteringsprocessen kartläggs. De 

huvudsakliga aktiviteter som identifieras är ordination, rekvisition och kontroll, 

förvaring, iordningställande och administrering samt uppföljning.  

 

Ordination är den första aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen vars huvudansvar 

ligger på läkaren för förskrivning. Då ordination av läkemedel sker ska läkare ange 

namn, form samt styrka för läkemedlet. Härledning kring administration för läkemedlet, 

antal/volym vid vartdera doseringstillfället följt av intervall för dosering ska även 

anges. En patients aktuella läkemedelsordinationer ska vara samlade på en 

ordinationshandling, vars ansvar ligger på sjuksköterskan inom äldreomsorgen som 

ansvarar för patienten. Läkaren ska genomföra ordinationer skriftligen där 

läkemedelslistor sedan kan skrivas ut bland annat via Cosmic men vid akuta fall får 

ordinationer genomföras muntligt. Om läkare genomför ändringar i ordinationer 

erhåller patienten själv och eventuell anhörig information kring detta under 

läkarbesöket. Läkemedelshanteringsprocessens aktörer inom äldreomsorgen har 

skyldighet att rapportera eventuella avvikelser i ordinationer.  

 

Den andra aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen är rekvisition och kontroll. När 

en ordination är färdigställd ska äldreomsorgen beställa läkemedlen från apoteken, 

vilket sker var fjortonde dag. Ansvarig personal för rekvisition finns namngivna i de 

lokala läkemedelshanteringsinstruktionerna. När det gäller rekvisition och kontroll av 

narkotiska preparat hanteras det annorlunda genom bland annat särskilda journaler för 

dokumentation av förbrukning. Ansvarsfördelningen för rekvisition samt för kontroll 

ska ligga hos skilda personer. Vid uthämtning av läkemedel har patient, anhöriga eller 

ansvarig personal inom äldreomsorgen behörighet. Farmacevter på apoteken har ansvar 

för att genomföra kontroller av rekvisitionen, där läkare kontaktas vid eventuella 

oklarheter. Transporter mellan apotek och äldreboende sker utifrån leveransavtal 

gällande bland annat förseglad leverans och omedelbar uppackning i samband med 

kontroll med hjälp av checklistor. 

 

Den tredje aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen är förvaring. Förvaring sker i 

ett inlåst utrymme där personal som har behörighet att komma åt utrymmet samt ansvar 
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för kontroll finns namngivna i de lokala läkemedelshanteringsinstruktionerna. Förråden 

för förvaring av läkemedel är placerade i utrymme som är ostört samt med god 

belysning. Typer av läkemedelsförråd kan vara låsbara läkemedelsskåp som är 

placerade i patienters rum på äldreboendet, låsbara medicinskåp samt läkemedelsrum. 

Läkemedlen ska vara placerade utefter användningsområden samt bevaring av 

originalförpackningar med märkningar från apotek och hållbarhetsuppgifter. Skötselråd 

återfinns i de lokala läkemedelshanteringsrutinerna, bland annat ska kassering av 

läkemedel ske utefter utgångsdatum på originalförpackning och gällande dospåsar 

gäller angivningstillfälle. De läkemedel som ska vara lättillgängliga kan förvaras 

utanför de utrymmen som är låsta för förvaring av läkemedel.  

 

Den fjärde aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen är iordningställande och 

administrering. Vid iordningställning har ansvarig personal uppgift att kontrollera 

patientens identitet följt av kontroll på läkemedlet i form av namn, styrka och dosering 

utifrån ordinationshandlingen. Endast personal med farmaceutisk kompetens har rätt att 

tillreda läkemedel. Legitimerad sjuksköterska får endast tillreda läkemedel som kräver 

omgående administrering. Maskinell eller manuell dosdispensering är 

tillvägagångssätten vid iordningställning av läkemedel. Maskinell dosdispensering sker 

via ApoDos där det erhålls läkemedel för fjorton dagars förbrukning och manuell 

dosdispensering i form av Dosetter där läkemedel iordningställs för ett olikt antal dagar 

framåt. Förpackningar, lösningar med mera ska kontrolleras innan administrering sker. 

Vid vårdövergångar ska en patients aktuella läkemedelslista samt läkemedel skickas 

med.  

 

Den sista aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen är uppföljning. Vilka effekter 

patienter erhåller av de läkemedel som förskrivits följs upp, följt av eventuella 

justeringar. Läkare ansvarar för behandlingen en patient får men sjuksköterskor inom 

äldreomsorgen har möjlighet att följa upp bättre då de arbetar närmare patienten. 

Sjuksköterskor för vidare information till läkare gällande positiva samt negativa 

effekter från läkemedlen. Alla sorters avvikelser dokumenteras följt av utvärdering och 

åtgärder.  

 

Sammanfattningsvis är läkemedelshanteringsprocessen komplex och kan skilja mellan 

olika patienter beroende på bland annat typ av behandling. Då sista aktiviteten, 

uppföljning, genomförts så börjar läkemedelshanteringsprocessen på nytt med hänsyn 

till föregående erfarenheter. 

 

Vilka avvikelser kan förekomma i läkemedelshanteringsprocessen och som kan vara 

patientsäkerhetsrisker? 

 

För att identifiera avvikelser som kan sammankopplas med patientsäkerhetsrisker har 

de huvudsakliga aktiviteter som identifierats i första frågeställningen varit till grund. 

Andra frågeställningen har besvarats genom att resultatet som erhållits från första 

frågeställningen analyserats samt jämförts med det teoretiska ramverket. 

Patientsäkerhetsrisker har delats in i ordination, rekvisition och kontroll, förvaring, 

iordningställande och administrering samt uppföljning.  

 

Aktiviteten ordination är det första aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen vilket 

innebär att om misstag sker i ordinationen ger detta utslag i kommande aktiviteter. 

Avvikelser förekommer ofta i form av bristfälliga samt otydliga ordinationer vilket gör 
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läkemedelshanteringsprocessen ännu mer komplex än ursprungligen. Utför läkaren en 

ordinationsändring finns risk för att information inte når ut till ansvarig personal inom 

äldreomsorgen. Då övriga aktörer i läkemedelshanteringsprocessen behöver kontakta 

läkare via telefon gällande ordinationsfrågor uppstår avvikelser gällande att läkare är 

svåra att nå. 

 

Aktiviteten rekvisition och kontroll kan avvika på grund av bristfälliga kontroller där 

stress kan vara en av flera bakomliggande faktorer. När det gäller narkotikaklassade 

preparat är stöldrisken stor. Det brister i ansvarsfördelning inom aktiviteten rekvisition 

och kontroll. Sjuksköterskor arbetar närmare patienten och har bättre förutsättningar för 

att kontrollera samt följa upp läkemedelsordinationer. En patients tillstånd kan 

utvecklas med tiden, men sjuksköterskor ser trots detta att ordinationer endast är 

läkarens ansvar. 

 

I aktiviteten förvaring uppstår avvikelser där det är tidskrävande att finna rätt läkemedel 

vilket i sin tur leder till stress. Anledningen bakom detta är att de utrymmen som 

förvaring av läkemedel sker är röriga. Risk för förväxling av läkemedel kan bland annat 

uppstå vid de fall som patient önskar erhålla läkemedel i annan lokal än det egna 

rummet. 

 

Aktiviteten iordningställande och administration påverkas i stor utsträckning av första 

aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen. Bristfälliga ordinationer bidrar i första 

hand till avvikelser i aktiviteten iordningställande och administration, följt av faktorer 

som är kopplade till människans förutsättningar och begränsningar exempelvis vid 

manuell dosdispensering som ställer krav på att personalen är uppmärksam och utför 

uppgiften med stor noggrannhet. Vid användning av Dosetter kan ekonomin påverkas 

negativt, då stora mängder kasseras. Vid vårdövergångar är brister i kommunikationen 

vanligt förekommande bland annat vid ordinationsändringar hos olika vårdenheter. 

 

Aktiviteten uppföljning ska bidra till att undvika att de avvikelser som dokumenterats 

uppstår igen. Medicinsk ansvarig sjuksköterska sammanställer avvikelserapporterna, 

analyserar och sedan informerar övriga aktörer i läkemedelshanteringsprocessen 

gällande eventuella åtgärder. 

 

Sammanfattningsvis förekommer brister i ansvarsfördelning, kommunikation och 

informationsflöde samt i en del faktorer som påverkar människans prestation såsom 

stress och sömn, kultur samt motivation. Dessa faktorer påverkar även kvaliteten på hur 

arbetet utförs och i slutändan patientsäkerheten. 

6.2 Implikationer 
Studien har undersökt vilka aktiviteter i läkemedelshanteringsprocessen som är aktuella 

i dagsläget inom äldreomsorgen från att läkemedlet skrivs ut till att läkemedlet kasseras. 

Efter identifiering av läkemedelhanteringsprocessens ingående aktiviteter har olika 

faktorer som påverkar kvaliteten i arbetet beskrivits för att hitta koppling till eventuella 

avvikelser som uppkommer under läkemedelshanteringsprocessen. Dessa avvikelser 

har i sin tur identifierats som patientsäkerhetsrisker.  

 

Läkemedelshanteringsprocessen är ett problemområde inom äldreomsorgen på grund 

av dess komplexitet. Då avvikelser förekommer utsätts patientsäkerheten för en risk 

vilket vård- och omsorgen strävar mot att minimera. Framtagningen och kartläggningen 
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av läkemedelshanteringsprocessen kan underlätta för framtida förbättringsarbeten.  

Ordinationer varit mest problematiska inom äldreomsorgen då det är den första 

aktiviteten i läkemedelshanteringsprocessen.  Om avvikelser förekommer vid start av 

en process ger det sedan utslag på kommande aktiviteter.  

 

Upprättning av ny teori inom ämnesområdet har inte skett, utan tidigare skriven teori 

har sammanställts. Organisationer inom äldreomsorgen utgår från samma riktlinjer 

gällande läkemedelshanteringsprocessen runt om i hela landet, därmed rekommenderas 

studiens identifierade aktiviteter vars patientsäkerhet sätts i fara för de organisationer 

som genomför förbättringsarbete. 

6.3 Begränsningar 
Avsnittet presenterar de identifierade begränsningarna för studiens metodval samt 

genomförande. Vilka delar som anses ha varit bra samt vilka delar som kunde 

genomförts annorlunda för att bidra till ett bättre resultat diskuteras. Metoddiskussion 

behandlar datainsamlingsmetoder samt genomförande av dataanalys följt av validitet 

och reliabilitet. 

 

Datainsamlingen har bestått av littereraturstudier samt en fallstudie utförd hos 

Socialförvaltningen Nässjö kommun. Inledningsvis för studiens datainsamling var 

upprättande av ett teoretiskt ramverk för att erhålla förståelse för området som studien 

behandlade. Vidare skedde mönsteranpassning, som ansågs vara mest lämpligt för 

studien, för att anpassning av teoretiskt ramverk skulle ske utefter den empiri som 

samlats in under fallstudien.  

 

För att erhålla empiri har intervjuer, observationer samt enkätundersökning genomförts. 

Genom att använda sig utav dessa metoder har alla yrkesgrupper för 

läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen omfattats. En av intervjuerna 

genomfördes på en medicinsk ansvarig sjuksköterska som har ett stort ansvar för 

riktlinjer, avvikelserapportering med mera för läkemedelshanteringsprocessen. En 

klinisk apotekare, en apotekare samt en läkare har även intervjuats. Syftet bakom 

intervjuerna har varit att erhålla en djupare inblick för läkemedelshanteringsprocessen 

samt patientsäkerhetsrisker. Alla personer som intervjuats har praktisk erfarenhet vilket 

medför en starkare tillförlitlighet. Nackdelen med intervjuerna är att få personer 

intervjuades, för att erhålla flera infallsvinklar samt åsikter gällande studiens problem 

hade det varit en fördel att intervjua fler personer inom samma yrkesgrupp. Syftet med 

observationerna har varit att bekräfta den insamlade empirin som erhållits från 

intervjuerna samt att samla in empiri som under intervjuerna inte erhållits. Nackdel med 

observationerna är att de utfördes på endast ett äldreboende och på en avdelning. En 

tillförlitlig och neutral bild av läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen har 

uppnåtts då observationer genomförts på sjuksköterskor  inom ett äldreboende. 

Enkätundersökning har genomförts för att nå yrkesgruppen undersköterskor. Nackdelen 

med enkätundersökningen har varit att möjlighet för att ställa eventuella följdfrågor inte 

funnits. En sammansättning av dessa tre metoder har bidragit till att alla yrkesgrupper 

har behandlats vilket ökar tillförlitligheten för studien.  

 

Enligt mönsteranpassning har det teoretiska ramverket och den insamlade empirin 

analyserats emot varandra. Mönsteranpassning har möjliggjort att det teoretiska 

ramverket kontinuerligt kunde utvärderas, och därmed möjliggjorde skapandet av ett 
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relevant teoretiskt ramverk. Utifrån den valda analysmetoden har ett resultat framställts 

som besvarat frågeställningarna för studien.  

 

De metoder som använts under studien gällande datainsamling, som genomförts 

strukturerat samt systematiskt, har tydligt redogjorts för. Studien omfattar ett teoretiskt 

ramverk utifrån välgrundad litteratur med väl genomtänka samt noggranna kopplingar 

och analyser till empirin. Triangulering har använts vid datainsamling. Utifrån dessa 

synpunkter anses studien ha erhållit god reliabilitet.  

 

För att åstadkomma en god intern validitet för studien har ett tydligt syfte samt 

frågeställningar formulerats. Vidare har studien grundats utifrån dessa för att sedan 

formulera en slutsats. En tydlig formulering av problemområdet genomfördes samt 

undersökningens relevans följt av att studien byggdes på i samband med att tidigare 

avsnitt återkopplats. Handledare på Socialförvaltningen Nässjö kommun kontaktades 

regelbundet för att säkerhetsställa de resultat som erhållits. Dessa synpunkter i samband 

med mönsteranpassning stärker den interna validiteten för studien. 

 

Den externa validiteten för studien anses vara god då läkemedelshanteringsprocessen 

inom äldreomsorgen är liknande runt om i hela landet. Läkemedelshanteringen styrs 

mycket utefter samma lagar och förordningar. Utifrån de förutsättningar som varit givna 

har stor vikt lagts på att generalisera resultatet genom en noggrann beskrivning av 

tillvägagångssätt. Genom att undersöka fler äldreboenden, vårdcentraler samt apotek 

hade den externa validiteten varit högre.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens bakgrund beskriver att antalet äldre sjuka människor ständigt ökar vilket 

innebär att äldreomsorgens olika processer också ställs inför ökade krav. Studien visar 

att läkemedelshanteringsprocessen består av ett komplext flöde av aktiviteter där många 

olika faktorer påverkar patientsäkerheten.  

De aktiviteter inom läkemedelshanteringsprocessen som identifierats är ordination, 

rekvisition och kontroll, förvaring, iordningställande och administration samt 

uppföljning. Dessa aktiviteter är huvuduppgifterna där utförandet och utfallet av 

arbetsuppgifter  kan se olika ut beroende på hur omständigheterna runt omkring har 

varit. Patienter med olika omsorgsbakgrund och olika behov av behandling kan vara 

omständigheter som varierar och påverkar de olika aktiviteterna. Utifrån 

kartläggningen har ett helhetsperspektiv skapats vilket underlättar för framtida 

förbättringsarbeten. Läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen är komplext 

därför kan många avvikelser uppstå som i sin tur kan bli risker för patientsäkerheten. 

När slutsatser dras bör det tas hänsyn till att fallstudien endast genomförts på en 

kommuns äldreomsorg. För ett resultat som är mer generaliserbart samt tillförlitligt bör 

fler fallstudier genomföras på andra kommuner.  

De avvikelser som identifierats som patientsäkerhetsrisker har till största del koppling 

till kvalitet under arbetes utförande. Det brister i ansvarsfördelning, kommunikation 

och informationsflöde samt faktorer som både kan underlätta och försvåra för 

personalen när dem utför sitt arbete, till exempel stress, sömn, kultur och motivation. 

Dessa faktorer kan på olika sätt påverka läkemedelshanteringsprocessens aktiviteter 

och har identifierats som patientsäkerhetsrisker. Genom kartläggningen av 

läkemedelshanteringsprocessen nuläge har det i sin tur skapats möjlighet för 
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identifiering av patientsäkerhetsrisker vid de olika aktiviteterna. Med detta som grund  

kan handlingsplaner för förbättringar av en ökad patientsäkerhet upprättas. 

Studiens syfte: “Att undersöka och göra en kartläggning av 

läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen från att läkemedlet skrivs ut till 

att läkemedlet kasseras. Syftet omfattar även att undersöka hur olika aktiviteter är 

kopplade till varandra och att identifiera risker” anses vara fullgjort genom 

identifiering samt upprättande av en kartläggning för läkemedelshanteringsprocessens 

ingående aktiviteter och avvikelser. 

6.5 Vidare forskning 
Värdeflödeskartläggningen har syftat till att skapa en helhetsbild över nuläget för 

läkemedelshanteringsprocessen samt identifiering av patientsäkerhetsrisker. Därefter 

finns det behov för vidare studier som berör åtgärder för de identifierade avvikelserna.  

 

Studien visar att läkemedelshanteringsprocessen är i stort behov av utveckling för att 

erhålla en högre patientsäkerhet. Det hade varit intressant med en studie där fler 

ålderdomshem, vårdcentraler samt apotek hade varit involverade för att upptäcka fler 

patientsäkerhetrisker samt öka resultatets generaliserbarhet. Denna studie berörde 

endast läkemedelshanteringsprocessen inom äldreomsorgen i en kommun. Det hade 

därför varit intressant att utreda andra organisationers läkemedelshanteringsprocesser 

inom vård- och omsorgen för att bredda perspektivet.  

 

Studien berörde ämnesområdet ekonomi- samt miljöfrågor under kassering av 

läkemedel då stora mängder läkemedel kasseras. Det hade varit intressant med en studie 

där detta ämnesområde behandlas samt eventuella åtgärder.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

1.      Vad heter ni? Vad har ni för yrke? Hur länge har ni arbetat samt tidigare 

erfarenheter?  

 

2. Under en vanlig arbetsdag, vilka aktiviteter i läkemedelshanteringsprocessen 

kommer du i kontakt med?  

 

3.  Anser du att din kunskap är tillräcklig för att kunna hantera läkemedel? Tycker 

du att det behövs fler utbildningar?  

 

4.  Arbetar ni efter specifika instruktioner för läkemedelshantering?  

Om ja, anser du att instruktionerna är tydliga? Finns det instruktioner som ni 

anser är viktiga för patientsäkerhet och ett korrekt arbetssätt men som inte 

återspeglas i de skrivna dokumenten? 

 

5.      Inträffar det ofta att läkemedelsordinationerna otydliga? Brukar information 

saknas?  

 

6. Förekommer det läkemedelsfel eller andra risker när patienter flyttas mellan 

olika vårdformer/avdelningar?  

 

7.      Om en läkare ändrar anvisningar i receptet för en patient, hur når denna 

information till patient/den som har ansvar för patienten?  

 

8. Förekommer det att patienter inte tål / är allergiska mot vissa mediciner? Hur 

får ni reda på detta? sker det misstag ändå? och hur kontrolleras det så att 

patienter inte får fel medicin vid sådana tillfällen?  

 

9.  Rapporterar ni avvikelser om läkemedelshanteringen? Används 

avvikelserapporter om läkemedelshanteringen för att utveckla kvaliteten och 

säkerheten? 

 

10. Har ni någon gång stött på problem med kultur och läkemedel?  

 

11.      Kan du beskriva hur du ser på ansvarsfördelningen ut när det gäller 

läkemedelshanteringsprocessen? 

 

12.      Genomförs det kvalitetsgranskningar fortlöpande för att säkerställa att 

instruktionerna följs samt att patienter erhåller rätt medicin i rätt dos? Hur? 

 

13. 1.      Känner du dig ofta stressad eller trött i ditt arbete? Hur anser du att stressen 

påverkar kvaliteten på ditt arbete? Är det någon specifik aktivitet som påverkas? 

 

14. Känner du dig utvilad och motiverad när du kommer till jobbet? 

Om Ja, vad får dig motiverad? 

Om nej, varför känner du dig trött och omotiverad?  
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15. I samband med läkemedelshanteringen, vilka problem/risker upplever du för 

patientsäkerheten/ansvariga? 

 

16. Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 Enkätmall 

 
 

 

Enkätundersökning Läkemedelshanteringsprocessen  
 

1. Vad har du för yrke inom organisationen? 

Apotekare          Sjuksköterska           Undersköterska           Läkare      Annat:___________ 

2. Arbetar ni efter dokumenterade instruktioner vid läkemedelshantering? 

      Ja                  Nej                  Ibland             Vet inte 

2.a Om ja, anser du att arbetsinstruktionerna inom läkemedelshantering är tydliga? 

      Ja                 Nej                 Vet inte 

3. Känner du dig säker vid hantering av läkemedel? 

      Ja              Ganska säker                 Nej                   

4. Hur anser du att kommunikationen mellan personal är angående läkemedelshanteringen 

och patienten? Exempel. mellan apotekare och läkare. 

      Mycket bra              Bra              Dålig              Vet inte 

5. Hur ofta känner du dig stressad under en arbetsdag? 

       Aldrig                 Sällan              Ofta            Alltid 

6. Påverkar stressen kvaliteten på ditt arbete? Exempel vid dosering av läkemedel. 

      Ja                  Nej                  Vet inte 

7. Anser du att läkemedelshanteringsprocessen fungerar bra i dagsläget? 

     Ja               Ganska bra           Nej            Vet inte 

8. Hur delaktig är du när det kommer till förbättringar inom 

läkemedelshanteringsprocessen? 

     Stor delaktighet              Ger förbättringsförslag ibland            Ingen delaktighet 

9. Känner du till att Nässjö har deltagit i ett läkemedelsprojekt under 2015? 

      Ja                Nej 

10. Vad anser du vara de största patientsäkerhetsriskerna i läkemedelshanteringen? Vänligen 

ange minst 2 risker.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Bilagor 

50 

Bilaga 3 Läkemedelshanteringsprocessen 
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