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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Läkemedelshantering är en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgift. Felaktig 

läkemedelshantering leder till onödigt lidande och ohälsa för patienten. Enligt tidigare 

forskning är felaktig läkemedelshantering vanligt förekommande i vården och är ett stort hot 

mot patientsäkerheten. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka felaktig läkemedelshantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie som grundar sig i analys av tio vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna är granskade och innehållsanalysen gjordes utifrån Forsberg & Wengström 

(2015). 

Resultat: Sjuksköterskor har en betydande roll när det gäller att förhindra felaktig 

läkemedelshantering. De upplever såväl organisatoriska som individuella orsaker till felaktig 

läkemedelshantering. När fel begås kan sjuksköterskor uppleva ett personligt ansvar för felet. 

Det finns en kultur inom vården som sjuksköterskor upplever hindrar dem från att be om 

hjälp, erkänna misstag och stödja varandra i arbetet. 

Slutsatser: Studien visar att ett öppet klimat är avgörande för att minimera felaktig 

läkemedelshantering. En förändring måste ske för att sjuksköterskor ska få möjlighet att 

arbeta hälsofrämjande och öka patientsäkerheten inom svensk hälso- och sjukvård.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sofia Backåberg!  
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INLEDNING 

Sjuksköterskans grundläggande uppgift är att främja patientens hälsa och välbefinnande. En 

grundsten för detta är att erbjuda patienten en säker vård. En stor del av sjuksköterskans 

arbetsuppgift är att hantera läkemedel, vilket påverkar resultatet av det hälsofrämjande 

arbetet. Vid en felaktig läkemedelshantering drabbas patienten av onödigt lidande och ohälsa 

som kan undvikas. Genom föreliggande studie vill författarna bidra med kunskap om de 

problem sjuksköterskan upplever vid läkemedelshantering. En ökad kunskap om 

sjuksköterskans upplevelse av felaktig läkemedelshantering kan bidra till 

förbättringsmöjligheter för svensk hälso- och sjukvård. 

“It may seem a strange principle to enunciate as the very first requirement in a hospital that it 

should do the sick no harm.” (Nightingale, 1863) 

BAKGRUND 

Läkemedelshantering 

Agyemang och While (2010) förklarar att läkemedelshantering kan beskrivas som en 

multidisciplinär process som inkluderar läkare, apotekare och sjuksköterskor. I processen 

ansvarar sjuksköterskorna för iordningställande, kontroll, administrering, rekvisition och 

förvaring av läkemedel (SOSFS 2000:1). I Svensk sjuksköterskeförenings (2014) översättning 

av International council of nurses’ etiska kod beskrivs att sjuksköterskorna har ansvaret för att 

tillämpa adekvat kompetens i det praktiska yrkesutförandet. Vid iordningställande och 

administrering av läkemedel ansvarar de för att tillvägagångssättet utförs korrekt. Young et 

al., (2015) beskriver hur sjuksköterskor kan minimera riskerna för att fel uppstår genom att 

följa de så kallade ”fem rätten” (rätt patient, rätt läkemedel, rätt dos, rätt administreringssätt 

och rätt tid) och på så sätt säkerställa en korrekt läkemedelshantering.  

Fyhr (2015) förklarar att läkemedelshantering ska ske systematiskt och utifrån lokala 

anvisningar. Iordningställande av läkemedel ska i möjligaste mån ske i direkt anslutning till 

administreringen. Sjuksköterskan som iordningställer läkemedlet bär sedan ansvaret för att 

läkemedlet administreras till patienten. Simonsen och Aarbakke (2011) beskriver att 

sjuksköterskan vid iordningställande ska kontrollera att läkemedlets namn, styrka, 

läkemedelsform, dos och dostillfälle stämmer överens med aktuell ordination. Iordningställt 

läkemedel ska markeras med patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och dos för att 

förhindra felhantering av läkemedlet (ibid.). Innan administrering ska sjuksköterskan 

säkerställa att patientens identitet överensstämmer med det iordningställda läkemedlet. Efter 

administreringen ansvarar sjuksköterskan för att dokumentera och journalföra handlingen 

(Fyhr, 2015). 

Felaktig läkemedelshantering 

I föreliggande studie används Agyemang och While (2010) beskrivning av felaktig 

läkemedelshantering då den är avgränsad till sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Felaktig 

läkemedelshantering definieras som ett fel i processen ordination, iordningställande eller 

administrering (ibid.). Det finns ingen svensk definition av ”felaktig läkemedelshantering” 

utan den närmsta brukar benämnas som ”läkemedelsrelaterade problem”. 

Läkemedelsrelaterade problem definieras som följande ”en omständighet som rör en patients 

användning av läkemedel och som har gjort, eller skulle kunna göra, att patienten inte får 

avsedd nytta av sitt läkemedel” (Socialstyrelsen, 2000:1).  
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Sjuksköterskorna ansvarar för att iordningställandet och administreringen av läkemedel utförs 

med evidensbaserade kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt tidigare 

forskning är det vanligt förekommande att sjuksköterskor ger felaktig dos eller fel läkemedel 

(Simonsen & Aarbakke, 2011). Andra vanliga fel i läkemedelshanteringen är att 

sjuksköterskor avviker från rutiner och policy, läkemedel ges till fel patient, vid fel tidpunkt 

eller att medicineringen uteblir helt (ibid.). I en studie av Jennings, Sandelowski och Mark 

(2011) upplevde sjuksköterskor att den främsta orsaken till läkemedelshantering kunde 

härledas till att samtliga patienter ordinerats läkemedel vid samma tidpunkt. Enligt Ulfvarson 

& Bergqvist (2014) uppstår även fel när de saknar adekvat kunskap för 

läkemedelshanteringen eller när sjuksköterskorna upplever stress. Eftersom sjuksköterskorna 

ansvarar för iordningställande och administrering av läkemedlet är det sannolikt de som begår 

misstagen som leder till felaktig läkemedelshantering (ibid.). 

Sjuksköterskor har i sin yrkesroll stora möjligheter att uppmärksamma fel och risker samt 

rapportera avvikelser för att undvika att de händer igen (Ulfvarson & Bergqvist, 2014). Att 

rapportera avvikelser och risker är en skyldighet för all vårdpersonal. Med detta menas 

onormala händelser som t.ex. felaktig läkemedelshantering. De rapporterade avvikelserna ska 

regelbundet utvärderas och återkopplas till rapportören och de som berörs av avvikelsen. 

Avvikelsehantering är ett av de viktigaste verktygen för att kunna utveckla verksamhetens 

säkerhet och öka förståelsen för systemet (Öhrn, 2014). 

Förekomst av felaktig läkemedelshantering 

Varje år drabbas cirka 100 000 patienter av någon form av vårdskada inom hälso- och 

sjukvård i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). En vårdskada är när en patient 

utsätts för onödigt lidande, fysisk eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall 

(Patientsäkerhetslagen, 2010:659). Sveriges Kommuner och Landsting (2013) släppte 

rapporten Skador i vården - skadeöversikt och kostnad. I rapporten framkommer det att 

läkemedelsrelaterade skador stod för 8.1 procent av alla vårdskador inom hälso- och 

sjukvården. Det gör läkemedelsrelaterade skador till en av de vanligaste orsakerna till 

vårdskador. I rapporten presenteras statistik från en journalgranskning med inriktning på 

vårdskador. Endast fel vid läkemedelshantering uppgår till en kostnad på uppskattningsvis 

930 miljoner kronor (ibid.). 

I en finländsk observationsstudie av Härkänen, Ahonen, Kervinen, Turunen & Vehviläinen-

Julkunen (2015) visade det sig att felaktig läkemedelshantering begicks vid var femte 

hanteringstillfälle. Av dessa uppmärksammades cirka 25 procent under iordningställandet av 

läkemedlet vilket resulterade i att de kunde korrigera misstaget innan administrering. Däremot 

uppmärksammades cirka 50 procent av de observerade misstagen efter det att läkemedlet 

blivit administrerat men i dessa fall kunde det direkt uteslutas att patienten kommit till skada 

av misstaget. I cirka 20 procent av fallen var de dock tvungna att observera patienten över en 

tid för att fastställa att läkemedlet inte orsakat patienten skada. I cirka fem procent av fallen 

resulterade den felaktig läkemedelshanteringen i att patienten skadades, vilket medförde en 

förlängd vårdtid (ibid.). 

Patientsäkerhet 

Sjuksköterskorna ska i deras tillvägagångssätt följa socialstyrelsens förordningar och 

föreskrifter som reglerar patientsäkerheten och som ligger till grund för hälso- och sjukvården 

(SOSFS 2005:12). Socialstyrelsen upprättade Patientsäkerhetslagen (SFS2010:659) för att 

skapa en lagstiftning med fokus på att öka säkerheten och stärka kvalitén inom hälso- och 

sjukvård. Målet med lagen var att minska vårdskador, fysiskt och psykiskt lidande, vårdtid 

eller dödsfall för patienter som vårdas inom hälso- och sjukvården.  
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En åtgärd för ökad patientsäkerhet blev att underlätta för patienten att anmäla eventuella 

vårdskador genom en så kallad lex Maria-anmälning (ibid.). Då kommer händelsen granskas 

av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I granskningen utreder IVO om individuella och 

organisatoriska brister orsakat att fel har begåtts. Om de bedömer att fel begåtts utarbetas en 

handlingsplan för att undvika att felet återupprepas (Öhrn, 2014). Enligt Rathert, Brandt och 

Williams (2011) upplevde många patienter en oro över om de fick rätt läkemedel när de är på 

en vårdinrättning. Patienterna upplevde att de fick annorlunda läkemedel på vårdinrättningen 

än vad de hade i sitt hem. Patienterna beskrev en oro över att felaktig läkemedelshantering 

kunde begås på vårdinrättningen, men att de tog för givet att de fick rätt läkemedel även om 

de egentligen inte visste vad de fick (ibid.). 

Enligt Young, et al (2015) innebär en noggrann dokumentation av läkemedelshanteringen 

före, under samt efter iordningställande och administreringen att fler riskfaktorer kan 

undvikas. Genom att minska antalet avbrott och distraktioner kunde felaktig 

läkemedelshantering undvikas, vilket ökar patientsäkerheten (ibid.). 

Orsaker till felaktig läkemedelshantering 

I en studie av Härkänen, Turunen, Saano och Vehviläinen-Julkunen (2012) granskades 

avvikelserapporter för att undersöka vad sjuksköterskor upplevde för orsaker till felaktig 

läkemedelshantering. Sjuksköterskorna beskrev att en vanligt förekommande orsak var att de 

förväxlade läkemedel på grund av liknande namn eller förpackning (ibid.). Enligt Tran och 

Johnson (2010) beror individuella misstag på att sjuksköterskor saknar kunskap i 

läkemedelshanteringen eller använder felaktig utrustning. Att sjuksköterskor brister i 

kommunikation var enligt Tran och Johnson (2012) bidragande till att information glömdes 

bort eller att missuppfattningar uppstod, som exempelvis när de glömde bort att rapportera att 

ett läkemedel inte blivit administrerat. I Härkänen et al., (2012) upplevde sjuksköterskor att 

faktorer som personal- eller tidsbrist ledde till att felaktig läkemedelshantering begicks och att 

arbetsmiljön under stressiga tidpunkter gjorde att de inte kontrollerade läkemedel lika 

noggrant. Tran och Johnson (2012) beskriver att en stressig arbetsmiljö bidrog till att 

sjuksköterskor missade att följa upp patienters utveckling eller missbedömde patientens 

vårdbehov. 

När felaktig läkemedelshantering har identifierats har det inom vården under en längre tid 

varit individen som får skulden. Vid felaktig läkemedelshantering har sjuksköterskor blivit 

syndabockar och misstaget ses som individens fel, där organisationen blir helt utan ansvar. 

Om sjuksköterskan bedöms vara ansvarig kan det leda till personliga konsekvenser eller i 

värsta fall kan dennes legitimation återkallas. Trots att sjuksköterskan är personligt ansvarig 

för läkemedelshanteringen kan felen ofta förklaras genom t.ex. brist i arbetsmiljö, rutiner, 

organisation och bemanning. För att inte fel ska upprepas behöver problemet därför studeras 

utifrån ett systemsynsätt snarare än att beskylla sjuksköterskan som individ (Öhrn, 2014).  

Tidigare forskning visar således att felaktig läkemedelshantering är vanligt förekommande i 

vården och ett stort hot mot patientsäkerheten. Merparten av dagens forskning om felaktig 

läkemedelshantering fokuserar på att belysa riskfaktorer, men genom att uppmärksamma 

sjuksköterskornas upplevelser kan en djupare förståelse för problemet identifieras.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Studien har ett vårdvetenskapligt perspektiv med syfte att undersöka felaktig 

läkemedelshantering ur ett sjuksköterskeperspektiv. Studien strävar efter att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelse utifrån ett holistiskt perspektiv som syftar till att beskriva 

problemet i sin helhet och inte enskilda delar (Nortvedt & Grimen, 2006). De teoretiska 

begrepp som ligger till grund för studien är normer, pliktetik samt förtroende och makt. 

Normer 

Vårdvetenskapen arbetar utifrån både fysiologiska och psykologiska grunder för att på bästa 

möjliga sätt kunna skapa välbefinnande för patienten. Målet för sjuksköterskorna är att stödja 

den sjuke, främja hälsa, hindra onödigt lidande och att inte orsaka skador. Normen för 

sjuksköterskor innebär såväl att skydda den enskilda patienten mot skada och dåliga rutiner, 

som att fördela sina resurser så att flera patienters behov kan tillgodoses (Nortvedt & Grimen, 

2006). 

Pliktetik 

Sjuksköterskor styrs av såväl lagar som etiska koder. Att dela rätt läkemedel till sina patienter 

är en förpliktelse som sjuksköterskorna arbetar efter dagligen. Enligt pliktetiken har 

sjuksköterskan ett ansvar att utföra sina handlingar oberoende av situation och sammanhang. 

Om en handling anses vara etisk korrekt utifrån plikten innebär detta att konsekvensen inte är 

relevant. När sjuksköterskan bör göra något finns det alltid ett val att göra det eller att inte 

göra det. Vid misstag eller olyckshändelser kan individen inte anklaga sig själv då 

intentionerna aldrig varit att skada någon annan (Birkler, 2007). 

Förtroende och makt 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om asymmetrin i förhållandet till 

patienten. Den ene är sjuk och den andre är där för att vårda. Sjuksköterskor är de som har 

kunskap och befinner sig i en position som gör att den sjuke har ett förtroende för att den vård 

som ges är korrekt. Sjuksköterskor måste vara medvetna och respektera det ansvar och 

förtroende som skapas i relation till makten det medför. Förhållandet mellan förtroende och 

makt bygger på att den som visar förtroende förväntar sig att dennes intressen tillgodoses. Det 

är naivt att inte ta hänsyn till makten då personen kan bli sårbar för den andres intentioner. 

Maktförhållandet mellan läkare och patient är vanligtvis stort då läkarens kunskap vida 

överskrider patientens. Det uppstår då legitimerad makt. I förhållandet mellan sjuksköterskor 

och läkare finns det inte samma kunskapsglapp så maktförhållandet blir inte lika tydligt 

(Nortvedt & Grimen, 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

Det är sjuksköterskans ansvar att säkerställa att processen för läkemedelshantering utförs på 

ett korrekt sätt utifrån aktuell medicinering. Eftersom det är sjuksköterskan som ansvarar för 

läkemedelshanteringen har denne också största möjligheten att upptäcka fel eller risker. 

Felaktig läkemedelshantering orsakar onödigt vårdlidande hos patienter och innebär stora 

kostnader för svenska hälso- och sjukvård. Aspekter som tidsbrist, arbetsbelastning, bristande 

kommunikation samt individuella och organisatoriska orsaker lyfts fram som orsaker till 

felaktig läkemedelshantering, men sällan utforskas sjuksköterskors upplevelser av problemet. 

I arbetet för ökad patientsäkerhet och god kvalité inom hälso- och sjukvården är 

sjuksköterskans läkemedelshantering avgörande för patientens välbefinnande och hälsa.  

Det är därför viktigt att undersöka problemet ur ett sjuksköterskeperspektiv för att skapa 

djupare förståelse om felaktig läkemedelshantering. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka felaktig läkemedelshantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Frågeställningar:  

 Vad upplevde sjuksköterskor för hinder vid felaktig läkemedelshantering?  

 Hur upplevde sjuksköterskor felaktig läkemedelshantering? 

 Hur upplevde sjuksköterskor sitt ansvar vid felaktig läkemedelshantering? 

METOD 

Studien är en litteraturstudie med kvalitativ design med fokus på att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser. Forsberg och Wengström (2015) beskriver den systematiska 

litteraturstudien som ett sätt att samla in, granska och sammanställa tidigare empirisk 

forskning. Studien har ett vårdvetenskapligt synsätt med induktiv ansats för att 

förutsättningslöst analysera material och beskriva slutsatser om fenomenet (Polit & Beck, 

2008). Enligt Polit & Beck (2008) är en kvalitativ metod lämplig för att studera individers 

upplevelse och på så sätt skapa en djupare förståelse. 

Datainsamling 

Artiklarna som utgör resultatet är hämtade från databaserna CINAHL, PubMed och 

PSYCINFO. Databaserna valdes baserat på deras utbud av vetenskapliga artiklar som berör 

sjuksköterskans profession eller omvårdnad. Enligt Forsberg och Wengström (2015) kan 

CINAHL beskrivas som en databas med inriktning på vårdvetenskap och omvårdnad. 

PubMed innehåller vetenskapliga artiklar med medicinsk grund. PSYCINFO är en databas 

som fokuserar på psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (ibid.). Genom att 

använda tre databaser ökade möjligheten att hitta relevant material till studien (Forsberg & 

Wengströms, 2015). Genom en systematisk litteratursökning ökar chanserna för att hitta 

relevanta studier som kan utmynna i ny kunskap (Forsberg och Wengström, 2015). För att 

säkerställa att artiklarna var vetenskapliga användes www.Ulrichsweb.com (2016). Genom att 

läsa igenom artiklarnas abstract och välja artiklar efter hur de svarade till studiens syfte kunde 

ett första urval göras. För sökschema se Bilaga 1. 

Urvalsförfarande 

Studiens urvalsprocess bygger på Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning för 

urvalsprocessen. Sökorden togs först fram utifrån en mindmap där sökord kopplade till 

felaktig läkemedelshantering, sjuksköterskor och upplevelse identifierades. De relevanta 

sökorden som framkom översattes sedan till engelska och en provsökning genomfördes. 

Genom att använda sökorden under en fritextsökning framkom nya sökord i de olika 

databaserna. När sökorden var fastslagna omvandlades sökorden till ämnesord i databasernas 

thesaurus, Cinahl Headings och MESH-termer i PubMed. Alla databaser har olika 

ämnesordlistor som används för att sökningarna ska ge så relevanta artiklar som möjligt 

(Forsberg och Wengström, 2015). 

När sökorden hade definierats bestämdes inklusions- och exklusionskriterier för studien. 

Syftet med kriterierna var att bestämma vilka artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas, 

vilket gjorde att sökresultaten blev så relevanta som möjligt för studiens syfte. Artiklarna som 

valdes ut för litteraturstudien var peer-reviewed, original-artiklar publicerade mellan år 2008–

2016. Åldersgränsen för artiklarna sattes för att litteraturstudien skulle presentera material 

som representerar dagens forskning.  
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Artiklar som inkluderades skulle utgå från allmänsjuksköterskan och presentera subjektiva 

upplevelser av felaktig läkemedelshantering. Samtliga artiklar som presenteras i studien är 

etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Exklusionskriterier som sattes för 

studien var artiklar från utvecklingsländer, som berörde specialistutbildade sjuksköterskor 

eller litteraturöversikter. Artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska exkluderades 

för att inte resultatet skulle bli feltolkat på grund av språkbarriärer. 

Alla sökresultat som hade relevanta titlar valdes att granskas vidare. Genom att läsa 

artiklarnas abstrakt kunde författarna bilda sig en uppfattning om artikeln skulle läsas i sin 

helhet. Artiklar som lästes igenom och ansågs vara relevanta sparades för att senare 

kvalitetsgranskas. Samtliga artiklar granskades sedan av författarna utifrån Forsberg och 

Wengströms (2015) checklista för kvalitativa artiklar som presenteras i Bilaga 2. Kvalitén på 

artiklarna rangordnades efter låg-, medel- och hög kvalitet utifrån checklistan. Artiklar skulle 

svara ja på 80-100 procent av frågorna för att bedömas hålla en hög kvalitet, 70-79 procent för 

medel och under 70 procent för att kvalitén skulle bedömas som låg (ibid.). Efter 

kvalitetsgranskningen valdes tio artiklar med god kvalité och relevant material. För 

artikelöversikt se Bilaga 3. 

Dataanalys 

Målet med kvalitativ analys är att forskaren ska förstå, tolka och förklara fenomenet för att 

analysen sedan ska utmynna i ett resultat. Dataanalysen gjordes utifrån Forsberg och 

Wengströms (2015) exempel på innehållsanalys. De beskriver att en lämplig metod för att 

kunna jämföra likheter och skillnader är att göra en manifest innehållsanalys genom att 

analysera synliga mönster och teman i kvalitativa studier. Det är därför viktigt att analysen 

görs systematiskt för att stärka resultatets tillförlitlighet (ibid.). Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) analyseras texterna genom att meningsbärande enheter plockas ut, för att 

sedan kondenseras och kodas. Genom att använda sig av kodning kunde författarna 

kondensera ner materialet till fristående fynd som utmynnade i nya kategorier (Forsberg & 

Wengström, 2015; Polit & Becks 2008). Det första steget i analysen började med att 

författarna läste igenom artiklarna oberoende av varandra för att få en tydlig bild av vad 

materialet handlade om. På så sätt bildade författarna var för sig en uppfattning om artiklarna 

som senare jämfördes och diskuterades. Efter att artiklarnas resultat diskuterats granskade 

författarna artiklarna var för sig och plockade ut meningsbärande enheter. När granskningen 

var genomförd jämfördes fynden som författarna plockat ut. Meningsbärande enheter som 

svarade mot syftet valdes ut och dokumenterades. När samtliga meningsbärande enheter var 

dokumenterade översattes och kondenserades materialet till svenska. Vid kondenseringen var 

det viktigt att behålla nyckelord i den meningsbärande enheten för att behålla det centrala i 

enheten (Forsberg och Wengström, 2015). När alla enheter var kondenserades skrevs de ut på 

pappersark och varje enhet klipptes ut. De kondenserade enheterna lästes sedan igenom och 

kodades för att kortfattat beskriva enhetens innehåll. De kodade materialet delades sedan upp 

i olika kategorier utifrån likheter och skillnader. Totalt bildades nio underkategorier och fyra 

huvudkategorier. För att se exempel på analysprocessen se Tabell 1. 

När kvalitativ forskning bedrivs bör författarna vara medvetna om sin förförståelse och ta 

ställning till den (Forsberg och Wengström, 2015). För att analysen inte skulle speglas av 

förförståelse var det viktigt att författarna var medvetna om den och arbetade objektivt med 

innehållsanalysen (ibid.). Därför skrev författarna ner sin förförståelse för att vid senare 

tillfälle kunna påminna sig själva om denna för att på så vis undvika att den påverkar arbetet 

(Forsberg & Wengström, 2015). 
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Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter kondenserades och kodades, för att sedan 

delas in i underkategorier och huvudkategorier 

Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Underkategori Huvudkategori 

Theses conflicts were 

particularly difficult in the 

incident involved a 

colleague. Furthermore, 

prior experiences of 

exclusion from social 

settings, verbal bullying and 

conflicts restrained nurses 

from reporting incidents that 

they would have reported in 

other circumstances 

Tidigare erfarenhet 

av att bli utfryst, 

mobbad eller 

konflikter var 

orsaker som gjorde 

att sjuksköterskor 

inte rapporterade 

kollegor. 

Rädsla att 

rapportera 

kollegor 

Sjuksköterskans 

upplevda hinder för 

avvikelserapportering 

Hinder att 

erkänna sina 

misstag 

In general, nurses stated that 

patients should be informed 

about every error, a position 

grounded on a principle of 

transparency or trust. 

However, only a very few 

nurses actually reported 

disclosing errors in practice. 

Få sjuksköterskor 

berättade om fel 

uppstått även om 

den generella 

åsikten var att 

patienten borde bli 

informerad. 

Vilja att 

erkänna 

för 

patienten 

Upplevelsen av att 

meddela patienten om 

fel 

 

 

Forskningsetiska aspekter 

Innan studien påbörjades genomfördes en etisk egengranskning, utformad av Etikkommittén 

Sydost. Resultatet av egengranskningen visade att det inte var nödvändigt med en utvidgad 

etisk granskning för studiens genomförande. Artiklarna som valts ut i den här studien är etiskt 

granskade, för ett etiskt resonemang samt är godkända av en etisk kommitté. Urval och 

resultat ska beaktas utifrån ett etiskt övervägande utan egna värderingar och åsikter (Forsberg 

och Wengström, 2015). De studier författarna granskat skulle beakta 

Helsingforsdeklarationens fyra huvudkrav. De fyra kraven är informations-, samtyckes-, 

nyttjande- och konfidentialitetskravet syftar till att säkerställa att etiska principer beaktas vi 

medicinisk forskning som berör människor (Helsingforsdeklarationen 2013).  

RESULTAT 

Resultatet beskriver felaktig läkemedelshantering ur ett sjuksköterskeperspektiv. I resultatet 

presenteras sjuksköterskors upplevelse av hinder som leder till felaktig läkemedelshantering 

och deras upplevelser av att göra fel. Vidare framkommer sjuksköterskors upplevelse av 

ansvarskänsla, arbetsklimatets roll och avvikelserapporteringens betydelse. I analysen av de 

utvalda artiklarna framkom nio underkategorier som bildade fyra huvudkategorier, se Tabell 

2.  
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Tabell 2. Indelning av underkategorier och huvudkategorier 

Underkategorier Huvudkategorier 

Upplevelse av störningsmoment  

Att tvingas använda genvägar  

Upplevda hinder i läkemedelshantering 

Att vilja bevisa sin kompetens  

Påverkan av tidigare yrkeserfarenhet 

Individuella barriärer som orsakar felaktig 

läkemedelshantering 

Bristande samarbete mellan kollegor  

Arbetsklimatets betydelse  

Omgivningens betydande roll vid felaktig 

läkemedelshantering 

 

Att informera patienten vid felaktig 

läkemedelshantering 

Upplevda hinder för avvikelserapportering 

Bristande återkoppling av 

avvikelserapporter 

Hinder att erkänna sina misstag 

 

Upplevda hinder i läkemedelshantering 

För att undvika fel i läkemedelshanteringen måste sjuksköterskor ha förutsättningar att arbeta 

på ett säkert sätt. Kategorin lyfter fram två upplevelser till felaktig läkemedelshantering: 

Upplevelse av störningsmoment och Att tvingas använda genvägar.  

Upplevelse av störningsmoment 

Sjuksköterskorna upplevde att en orsak till felaktig läkemedelshantering kunde härledas till att 

de blev distraherade eller störda under läkemedelshanteringen (Dickson & Flynn, 2012; 

Lawton, Carruthers, Gardner, Wright & McEachan, 2012). Att ständigt bli avbrutna med 

frågor av kollegor upplevdes som ett hinder för en säker läkemedelshantering. Arbetsmiljön 

upplevdes ha en betydande roll för sjuksköterskornas läkemedelshantering (Lawton et al., 

2012; Keers, Williams, Cooke & Ashcroft, 2014). En stressig arbetsmiljö ansågs 

distraherande, vilket bidrog till felaktig läkemedelshantering (Lawton et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde hög arbetsbelastning när de var tvungna att göra flera 

arbetsuppgifter samtidigt, vilket beskrevs som en bidragande orsak till felaktig 

läkemedelshantering (Aydon, Hauck, Zimmer & Murdoch, 2016; Jones & Treiber, 2010; 

Smeulers, Onderwater, Van Zwieten & Vermeulen, 2014). 

”Ward ronds going on.. the patients are buzzing and everyone’s asking you for handover and they’re 

wanting patients out the ward and all this to do and I think to be honest there was too much going on, 

and the fact that someone was standing talking to me just kind of like, took my attention away at the 

time” (Keers et al., 2014, s.3) 
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Att jobba långa eller flera skift i rad, särskilt under nattid, beskrevs som en direkt orsak till att 

felaktig läkemedelshantering begicks. Sjuksköterskorna ansåg att kostnadseffektiviseringar 

inom vården har lett till ökad arbetsbelastning och därför var de tvungna att utföra mer arbete 

under sina pass (Jones & Treiber, 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde tidsbrist när samtliga patienter skulle ha läkemedel vid samma 

klockslag eftersom alla sjuksköterskorna då skulle bereda läkemedel samtidigt (Popescu, 

Curry & Butti, 2010; Smeulers et al., 2014). De beskrev att tidsbristen ledde till stress, vilket 

var ett hinder eftersom det sänkte koncentrationsförmågan under läkemedelshanteringen, 

vilket orsakade en felaktig läkemedelshantering (Dickson & Flynn, 2012; Keers et al., 2014). 

Att ständigt vilja vara behjälplig för patienten, anhöriga och kollegor ledde till att 

sjuksköterskorna avbröt eller i värsta fall inte fokuserade till 100 procent på 

läkemedelshanteringen, vilket ledde till att fel begicks (Keers et al., 2014). 

Att tvingas använda genvägar 

Sjuksköterskorna beskrev hur de använde sig av genvägar i läkemedelshanteringen genom att 

inte följa korrekta anvisningar (Keers et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att den 

vanligaste genvägen var att de avvek från rutiner för att kunna effektivisera 

läkemedelshantering, antingen genom att iordningställa läkemedel i förväg eller att 

iordningställa flera läkemedel samtidigt. (Smeulers et al., 2014). ”Well I think it is safer to go 

with one dispenser at a time to your patients, but yeah, that is not efficient” (Smeulers et al., 

2014, s.280).  

Trots att sjuksköterskorna hade medvetenhet om att genvägar ökade risken för felaktig 

läkemedelshantering upplevde de ibland sig tvingade till det (Keers et al., 2014). Ett stressigt 

arbetsklimat och tidsbrist bidrog till slarv under iordningställandet av läkemedel, vilket 

resulterade i att fel begicks (Popescu et al., 2010; Keers et al., 2014). Effektiviseringen ansågs 

befogad när sjuksköterskorna behövde prioritera god omvårdnad framför en säker 

läkemedelshantering (Smeulers et al., 2014). 

Vid stressiga tidpunkter som skiftbyten eller när patienter var i behov av extra omvårdnad 

upplevdes genvägarna som nödvändiga trots vetskapen att detta bidrog till felaktig 

läkemedelshantering (Keers et al., 2014). Att stressa under läkemedelshanteringen hade blivit 

normen för sjuksköterskorna som skapat en acceptans till att ta genvägar (Lawton et al., 

2012). 

Individuella barriärer som orsakar felaktig läkemedelshantering 

Barriärer är något som sjuksköterskorna formar utifrån sina egna livsvärldar, vilket gör 

barriärerna individuella. Att vilja bevisa sin kompetens, inte vara till besvär för någon annan 

eller att sakna självförtroende att ifrågasätta är exempel på några av de barriärer som 

sjuksköterskor kan uppleva i sin yrkesroll. Kategorin har utmynnat i två underkategorier: Att 

vilja bevisa sin kompetens och Påverkan av tidigare yrkeserfarenhet.  

Att vilja bevisa sin kompetens 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att förstå sina begränsningar och utföra 

läkemedelshanteringen utefter dem för att på sätt kunna se eventuella konsekvenser av sitt 

handlande (Aydon et al., 2016). Trots det uttryckte sjuksköterskorna upplevelsen av att de 

dagligen var tvungna att bevisa sin kompetens för kollegorna vilket resulterade i felaktig 

läkemedelshantering (Lawton et al., 2012). Många erfarna sjuksköterskor beskrev att de 

upplevde en press, eftersom de alltid förväntades ha svar på frågor angående iordningställande 

och administrering av läkemedel.  
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Dock upplevde erfarna sjuksköterskor även att de kände sig överanvända när de fick frågor 

där svaret på frågan var givet (ibid.). “People come to you [as a senior nurse] all the time for 

every little thing, to the point where it gets pathetic, they come to you for the most 

ridiculously easy things that anyone knows..” (Lawton et al., 2012, s.1444).  

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev i motsats till erfarna kollegor att de inte ville fråga 

om hjälp eftersom de ville bli respekterade och bevisa att de kunde själva, vilket resulterade i 

en felaktig läkemedelshantering (Lawton et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de trots 

en hög arbetsbelastning ville visa sig duktig för kollegorna. Den förväntade kunskap som de 

upplevde att de skulle ha, gjorde att sjuksköterskorna var beredda att snabba på 

läkemedelshanteringen innan skiftbyten, för att kollegor skulle tycka att de hade gjort ett bra 

jobb (ibid.).  

Sjuksköterskorna upplevde ett ansvar när de iordningställde och administrerade läkemedel, 

vilket fick dem att känna sårbarhet för personliga konsekvenser om misstag begicks 

(Smeulers et al., 2014). Även om det fanns indikationer på att det fanns andra orsaker som 

påverkat att det blivit fel upplevde sjuksköterskorna ett personligt ansvar för misstaget (Jones 

& Treiber, 2010). Sjuksköterskorna kände sig oroliga för att utsätta patienten för vårdskador 

och kände att de hade det yttersta ansvaret för att undvika felaktig läkemedelshantering 

(Aydon et al., 2016). På grund av att de upplevde en pliktkänsla för att alltid göra rätt undvek 

de att berätta att fel begåtts för att skydda sig själv eller för att de skämdes över att ha gjort fel 

(McLennan, Diebold, Rich & Elger, 2014). 

Påverkan av tidigare yrkeserfarenhet 

Erfarenhet hade stor inverkan på sjuksköterskornas hantering av läkemedel och deras 

självförtroende att ifrågasätta tveksamma ordinationer (Aydon et al., 2016). Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde att de saknade självförtroende att utmana mer erfarna kollegor vilket 

ledde till att de gjorde misstag (Keers et al., 2014). “I believe I was intimidated into agreeing 

with a different working out of a drog … Today that would not happen because I’m more 

mature now and I would stand up and question them giving it” (Aydon et al., 2016, s.2473) 

Felaktig läkemedelshantering gjordes ofta i början av karriären eftersom det var mycket nytt 

att lära sig, vilket ledde till att de ibland inte hann dubbelkontrollera läkemedlen (Jones & 

Treiber, 2010). Många sjuksköterskor med mindre erfarenhet kände att mer träning på 

läkemedelshantering under utbildningen hade gett bättre förutsättningar att göra rätt i 

yrkesrollen (Keers et al., 2014). Avsaknad av erfarenhet hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

ledde till att de upplevde en osäkerhet om de hade gjort rätt eller fel vid 

läkemedelshanteringen (Aydon et al., 2016). Om en respekterad läkare eller sjuksköerska 

hade skrivit ordinationen eller iordningställt läkemedlet ifrågasattes det aldrig om de hade 

gjort rätt (Keers et al., 2014).  

Sjuksköterskorna som hade gjort fel i samband med läkemedelshantering beskrev att de fått 

en ökad riskmedvetenhet och blivit mer försiktiga (Smeulers et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att våga ifrågasätta andra var en förmåga som vilken klinisk kunskap som helst. De 

beskrev att förmågan utvecklades när de mognade och fick erfarenhet, både som 

sjuksköterska och som individ (Aydon et al., 2016; Lawton et al., 2012). Med den ökade 

kompetensen lärde sig sjuksköterskorna att uppmärksamma och ifrågasätta ordinationer om 

de avvek från rutinerna, om rutiner saknades eller vid akuta situationer (Aydon et al., 2016). 

Om något inte kändes rätt med patientens läkemedel kunde de använda sin kliniska 

kompetens för att hitta eventuella felaktigheter (Dickson & Flynn, 2012). 
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Omgivningens betydande roll vid felaktig läkemedelshantering 

För att hanteringen ska vara säker behöver sjuksköterskorna ta hänsyn till många olika 

aspekter. Två underkategorier har identifierats: Bristande samarbete mellan kollegor och 

Arbetsklimatets betydelse. Dessa är båda system som både kan stödja eller hindra 

sjuksköterskans hantering av läkemedel. 

Bristande samarbete mellan kollegor  

De flesta fel som uppstod berodde på att sjuksköterskorna inte vågade ifrågasätta sina 

kollegor även om det fanns osäkerhet kring ordinationen eller administreringen (Keers et al., 

2014). Det fanns hierarkiska strukturer inom professionen som gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att fråga någon med mindre erfarenhet då de upplevde en rädsla att bli dömd 

av andra kollegor (Lawton et al., 2012). De beskrev hur frågor undveks att ställas till läkare på 

grund av tidigare dåliga erfarenheter med denne, utan att de hellre föredrog att vänta på en 

annan läkare (ibid.). För att säkerställa patientsäkerheten behövde sjuksköterskorna 

upprätthålla en god kommunikation med de andra vårdprofessionerna (Dickson & Flynn, 

2012; Lawton et al., 2012). 

Samarbetet med läkarna har enligt sjuksköterskorna förbättrats betydligt i jämförelse med 

tidigare (Dickson & Flynn, 2012). Erfarna sjuksköterskor beskrev dock att det fanns en 

förförståelse kvar att nyutbildade sjuksköterskor saknar tillräckligt med kunskap, vilket ledde 

till att de nyutbildade sjuksköterskorna tappade sitt självförtroende, och att läkare inte 

accepterade att bli ifrågasatta av dem (Lawton et al., 2012). Såväl erfarna som oerfarna 

sjuksköterskor beskrev hur de var beredda att ta risker snarare än att be andra om hjälp (ibid.).  

“…anybody in any working environment is trying to prove themselves… an inexperienced nurse would 

be trying to prove to other people they are capable and so they may take risks because of that. I’m sure 

there are senior nurses who are maybe doing the drug round who won’t ask [for help] because they 

think “well, they’ll think I’m stupid, I should know that.“ (Lawton et al., 2012, s. 1445) 

Sjuksköterskorna beskrev även hur de undvek att be om hjälp eftersom de inte ville störa sina 

kollegor eller framstå som okunniga, vilket ledde till att felaktig läkemedelshantering begicks 

(Keers et al., 2014). 

Arbetsklimatet betydelse 

En avsaknad av ett öppet klimat eller avsaknad av riktlinjer på avdelningen upplevde 

sjuksköterskorna som bidragande till felaktig läkemedelshantering (McLennan et al., 2014). 

Även om riktlinjer fanns upplevde sjuksköterskorna att de var generaliserade och inte såg till 

patienten som individ (Keers et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att ordinationer som 

frångick riktlinjer behövde utföras trots risken att det kunde leda till systematiska 

försämringar av säkerheten för patienten (Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014). 

Sjuksköterskorna behövde känna ett stort förtroende för personal som gav order att avvika 

ifrån riktlinjer (Aydon et al., 2016).  

Sjuksköterskorna upplevde att klimatet på avdelningen var något som byggts upp under en 

lång tid och att de behövde inrätta sig i kulturen (Lawton et al., 2012). De äldre 

sjuksköterskornas dåliga vanor var något som fördes vidare till de yngre sjuksköterskorna, 

som t.ex. att de inte läste journalen utan bara lyssnade på muntliga rapporter (Keers et al., 

2014). Vidare upplevde de hur ett dåligt klimat på avdelningen ledde till att otydligheter och 

felaktigheter inte klargjordes (ibid.). Vid skiftbyten upplevde sjuksköterskorna att det fanns en 

förväntan att de aldrig skulle lämna över några arbetsuppgifter till de som skulle börja 

nästkommande skift (Lawton et al., 2012).  
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Klimatet angående avvikelserapportering på avdelningen upplevde sjuksköterskorna som 

avgörande för att fel inte skulle återupprepas (Lawton et al., 2012). Sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns stora meningsskiljaktigheter över vad som behövde rapporteras 

(Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014). “Some time ago, my head nurse questioned me 

in public about the necessity of reporting an incident ... I have been reluctant to report ever 

since.” (Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014, s. 444). Att av misstag glömma bort att 

ge ett läkemedel upplevdes inte alltid vara anledning nog för att skriva en avvikelserapport, 

utan det berodde på om sjuksköterskorna upplevde att patienten kunde kommit till skada 

(Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014). Om sjuksköterskorna upplevde att chefen var 

negativt inställd till avvikelserapportering resulterade det i att även de fick en negativ 

inställning (ibid.). En orsak till att sjuksköterskorna undvek avvikelserapportering var att de 

inte ville skada avdelningen eller sjukhusets anseende (McLennan et al., 2014).  

Hinder att erkänna sina misstag 

I resultatet har tre olika hinder för erkännande identifierats: Att informera patienten vid 

felaktig läkemedelshantering, Upplevda hinder för avvikelserapportering och Bristande 

återkoppling av avvikelserapporter. 

Att informera patienten vid felaktig läkemedelshantering 

Generellt upplevde sjuksköterskorna att de hade en plikt att informera patienter när ett fel 

begåtts, trots detta var det ett litet antal som faktiskt informerade patienten (McLennan et al., 

2014). Många av sjuksköterskorna upplevde att patienter endast skulle få reda på att felaktig 

läkemedelshantering begåtts om de blivit påverkade av det. Sjuksköterskorna upplevde att 

misstag kunde förminskas eller helt döljas för patienten (ibid.). ‘‘If I think it could have been 

a serious error that might have caused this damage to the patient, it will be explained 

differently or in a way the patient cannot realise’’ (McLennan et al., 2014, s. 19). 

Sjuksköterskorna beskrev hur de var rädda att tappa patientens förtroende eller att det skulle 

leda till bestraffningar såsom rättsliga påföljder (Jones & Treiber, 2010; McLennan et al., 

2014). Upplevelsen var att de saknade kompetens i att bemöta patienter när fel hade begåtts 

och det fanns en önskan att utbildas i detta. De sjuksköterskor som medgav för patienten att 

fel hade begåtts upplevde ett ökat förtroende efteråt (McLennan et al., 2014). 

Upplevda hinder för avvikelserapportering  

Det största hindret för att skriva avvikelserapporter, som sjuksköterskorna uppgav, var att det 

inte fanns någon tid avsatt till att fylla i formulären och detta i så fall skulle göras på 

bekostnad av andra uppgifter. (Dickson & Flynn, 2012; Hartnell, MacKinnon, Sketris & 

Fleming, 2012; Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014). Sjuksköterskorna beskrev hur 

misstag på grund av tidsbrist inte rapporterades eller helt enkelt glömdes bort (Winsvold 

Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014). De beskrev också vikten av att rapportera nära misstag, 

för att undvika att de skulle återupprepas (McLennan et al., 2014). Även om sjuksköterskorna 

ansåg att det var viktigt att avvikelserapportera nära misstag var det sällan att de faktiskt 

gjorde det (Dickson & Flynn, 2012). 

Systemen för avvikelserapporter upplevdes vara ineffektiva och det fanns en rädsla för vad 

avvikelserapporterna skulle användas till (Hartnell et al., 2012; Lawton et al., 2012).  

“I can say quite comfortably and I’m sure it’s happened that loads of people have made drug errors and 

haven’t reported them because they’re just frightened of the consequences…I will be extremely cagey 

about how and if I reported another drugs error, not just of mine but of anybody else’s. My reaction 

now is say nothing, it didn’t happen.” (Lawton et al., 2012, s. 1445) 
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Sjuksköterskorna upplevde det enklare att skriva avvikelserapporter på papper och att de efter 

övergången till elektronisk avvikelserapportering var mindre benägna att rapportera fel 

(Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014). Det framkom vidare att sjuksköterskorna 

upplevde en rädsla för att avvikelserapportera kollegor. Upplevelsen var att den som 

avvikelserapporterade en kollega kunde hamna i konflikter eller bli utfryst och mobbad 

(ibid.).  “Except for those social events that were arranged by the institution or ward, I was 

literally excluded from all other happenings (.). I believe, this was due to my reporting a 

senior colleague” (Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014, s. 444). 

Bristande återkoppling av avvikelserapporter 

Sjuksköterskorna saknade feedback på de avvikelserapporter de skrev. Frånvaron av 

återkoppling upplevdes hindra utvecklingen på arbetsplatsen då sjuksköterskorna inte fick 

några direktiv på hur liknande händelser skulle hanteras (Hartnell et al., 2012; Winsvold 

Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014).  

“I have always tried to keep focused on reporting the things I deem necessary to improve quality and 

safety. However, I sometimes wonder if it’s necessary, since some of the feedback I have received has 

been questioning the relevance of reporting in those cases” (Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 

2014, s. 444) 

Att analysera avvikelserapporter var enligt sjuksköterskorna en bra möjlighet för arbetsplatsen 

att utvecklas (Dickson & Flynn, 2012). De beskrev dock en negativ trend att istället för att 

skriva avvikelserapporter meddelades bara den personen som avvikelsen berörde (ibid.). 

Sjuksköterskorna upplevde att en bristande återkoppling gjorde att de hade svårt att avgöra 

om ett fel har begåtts, vilket ledde till en osäkerhet om avvikelserapportering skulle skrivas 

eller inte (McLennan et al., 2014).  

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka felaktig läkemedelshantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. I diskussionen kommer författarna att reflektera över studiens 

metodval och diskutera fynden i resultatet.  

Metoddiskussion 

För att lyfta fram sjuksköterskornas upplevelser och syn på fenomenet felaktig 

läkemedelshantering valdes en kvalitativ ansats, eftersom den syftar till att frambringa 

kunskap ur individens upplevelser (Polit & Beck, 2008). Enligt Lundman och Hällgren- 

Graneheim (2012) bygger en kvantitativ metod på objektivdata vilket valdes bort eftersom 

studien då skulle gå miste om sjuksköterskornas subjektiva upplevelser. Studien skrevs utifrån 

Forsberg och Wengström (2015) beskrivning av en systematisk litteraturstudie som går ut på 

att samla in, granska och beskriva tidigare empirisk kunskap. För att kunna genomföra en 

systematisk litteraturstudie måste det finnas ett underlag av studier med god kvalité för att 

kunna dra slutsatser (ibid.). Författarnas val att undersöka felaktig läkemedelshantering ur ett 

sjuksköterskeperspektiv har begränsningar i att det aktuella problemområdet är relativt 

outforskat. Det har lett till att författarna varit tvungna att lägga stort fokus på 

databassökningar och urvalsprocessen för att säkerställa kvalitén i föreliggande studies 

resultat. Författarna gjorde breda sökningar med många träffar, för att därefter gå igenom alla 

artiklar utom de vars titel inte gick att koppla till föreliggande studies syfte. Det har bidragit 

till att författarna har kunnat säkerställa underlaget för resultatet. En begränsning med valet av 

en systematisk litteraturstudie är att det förutsätter att tidigare forskning existerar inom 

området.  
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I en systematisk litteraturstudie ställs olika resultat i förhållande till varandra vilket kan ge en 

större tillförlitlighet och generell bild av sjuksköterskors upplevelse. I motsats är nackdelen 

med valet att materialet som ligger till grund för föreliggande studies resultatet blir en 

sekundär källa. Med ett annat metodval som exempelvis intervjustudie hade resultat för 

studien sett annorlunda ut. Då hade författarna haft möjlighet att ställa följdfrågor gällande 

intressanta aspekter vilket hade varit en tillgång för att få en djupare förståelse för fenomenet, 

exempelvis upplevda känslor vid felaktig läkemedelshantering. Intervjustudie valdes bort då 

författarna ansåg att den metoden inte skulle kunna ge en lika bred bild som en litteraturstudie 

kunde uppnå, eftersom författarna anser att en intervjustudie enbart skulle vara applicerbart på 

den plats den utförts.  

Artikelsökningar är gjorda i databaserna Cinahl, PubMed och PSYCINFO. Valet av 

databaserna är grundat på det tillgängliga material som de erbjuder. Samtliga databaser är 

enligt Forsberg och Wengström (2015) erkända och breda databaser inom 

omvårdnadsforskning. Författarna är medvetna om risken att gå miste om relevant material 

genom att begränsa sig till tre databaser. Trots det har författarna begränsat sitt val av 

databaser eftersom de innehåller artiklar inom det aktuella forskningsområdet och studien var 

begränsad i tid och resurser. Inklusions -och exklusionskriterier valdes för att avgränsa 

datainsamlingen kopplat till syftet. Valet av att endast använda originalartiklar som är peer-

reviewed kan ses som ett sätt att stärka studiens kvalité. Valet kan dock innebära att 

författarna gått miste om artiklar som blivit granskade men ännu inte blivit betecknade som 

peer-reviewed i databaserna. 

Författarna har valt att följa Forsberg och Wengström (2015) beskrivning för urvalsprocessen 

för att säkerställa att materialet som används svarar till studiens syfte. Enligt Polit och Beck 

(2008) stärker ett noggrant tillvägagångssätt trovärdigheten av datainsamlingen och 

urvalsprocessen. Författarna är medvetna om att tre av de valda artiklarna saknade en tydlig 

förankring till syftet i föreliggande studie, men eftersom de lyfter viktiga aspekter kring 

felaktig läkemedelshantering har de ändå inkluderats. De delar som berörde 

läkemedelshantering ansågs vara viktiga för att öka förståelsen för sjuksköterskornas 

upplevelse och skapa en helhetsbild av deras yrkesroll. Av de tre artiklarna som författarna 

har valt att inkludera fokuserar två artiklar på allmänna misstag i vården och den tredje utgår 

från neonatalvård. Den valde författarna att inkludera då endast fem sjuksköterskor av 103 

deltagare i studien var specialistutbildade. Genom att jämföra upplevelser från sjuksköterskor 

som jobbar på olika vårdinrättningar anser författarna kunna dra en mer generaliserbar 

slutsats. 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det i kvantitativ forskning viktigt att bortfallet blir 

så litet som möjligt för att resultatet ska kunna generaliseras. I motsats till detta uppger 

Forsberg och Wengström (2015) att styrkan i kvalitativ forskning bygger på att deltagarnas 

röster blir hörda. Föreliggande studie berör ett tabubelagt ämne vilket kan ha varit en 

bidragande orsak till att några av studierna haft ett stort bortfall eller ej har redovisat det, 

vilket presenteras i Bilaga 3. Eftersom samtliga artiklar i resultatet beskriver liknande 

upplevelser anser författarna att detta ökar trovärdigheten och möjligheten att det är en 

generell upplevelse. 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska och eftersom det inte är någon av författarnas 

modersmål finns det begränsningar i de översättningar som har gjorts. Utöver det finns enligt 

författarna brister i att artiklarna är skrivna i andra länder. Definitionen av sjuksköterskor och 

deras yrkesroll skiljer sig i olika länder, även om titeln är den samma.  



 

 

15 

 

Det kan därför finnas en svaghet i att sjuksköterskorna från studierna inte utför samma 

arbetsuppgifter som sjuksköterskorna i Sverige. Även om yrkesrollen skiljer sig anser 

författarna att studierna från andra länder är representativa då upplevelsen av felaktig 

läkemedelshantering beskrivs likvärdigt som i studierna som är utförda i Norden. Då 

läkemedelshantering är en multidisciplinär process presenterar några av de valda artiklarna 

flera professioners upplevelse av felaktig läkemedelshantering. Eftersom studiens syfte var att 

undersöka felaktig läkemedelshantering ur ett sjuksköterskeperspektiv har därför de delar som 

inte tydligt beskrev sjuksköterskornas upplevelser exkluderas för att resultatet inte skulle 

påverkas.  

Genom att välja en metod där tidigare material samlas in, analyseras och utbringar i ett nytt 

resultat finns alltid en risk att författarna förvränger resultatet. Därför valde författarna att 

använda Forsberg och Wengström (2015) beskrivning av innehållsanalys eftersom den ansågs 

som ett bra val för att analysera materialet till studiens resultat. Analysens genomförande är 

avgörande för resultatets trovärdighet. Det är därför viktigt att studiens analys genomförs 

steg-för-steg och kan presenteras för läsaren på ett lättläst och förståeligt sätt. För att stärka 

studiens resultat gjorde författarna först analysen enskilt och när analyserna sedan jämfördes 

framkom ett likvärdigt resultat, detta anses öka trovärdigheten för resultatet. Vid analysen av 

de utvalda artiklarna framkom det att en artikel har medelhögkvalitet och nio artiklar har 

högkvalitet, enligt författarna stärker detta denna studies tillförlitlighet. 

Författarna anser att det är viktigt att beakta den etiska värdegrunden när forskning bedrivs. 

Att beakta de etiska övervägandena är viktigt för att skydda deltagarnas integritet och för att 

bedriva forskning på ett ansvarsfullt sätt. Det etiska övervägandet anser författarna ha stor 

vikt för forskningens anseende, och framförallt viktigt i forskning inom vårdvetenskapen. 

Samtliga artiklar som valts till studien har blivit granskade av en etisk kommitté, vilket 

författarna anser stärker föreliggande studie.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer sjuksköterskornas upplevelser av hinder i läkemedelshanteringen och 

hur det bidrar till en felaktig läkemedelshantering. Tidsbrist, hög arbetsbelastning och stress 

är allmänt kända faktorer som påverkar sjuksköterskorna i deras dagliga arbete. Studiens 

resultat presenterar en koppling mellan sjuksköterskornas upplevelse av ovanstående exempel 

och hur det bidrar till felaktig läkemedelshantering. Detta styrks av Brady, Malone och 

Fleming (2009) som beskriver hur sjuksköterskor oavsiktligt gör misstag på grund av 

personalbrist eller att de är överbelastade med arbetsuppgifter, vilket leder till felaktig 

läkemedelshantering. I Nortvedt & Grimen (2006) beskrivs en norm att sjuksköterskor ska 

fördela sina resurser till så många patienter som möjligt. Enligt författarna tvingar den höga 

arbetsbelastningen sjuksköterskorna till att göra prioriteringar. I dagsläget kolliderar det med 

att sjuksköterskorna bär ett ansvar att ge god omvårdnad till varje enskild patient som främjar 

dennes hälsa och välbefinnande. Författarna anser att yttre störningsmoment hindrar 

sjuksköterskorna från att ge en personcentrerad vård och ökar samtidigt riskerna för felaktig 

läkemedelshantering. 

I resultatet av föreliggande studie framkommer hur sjuksköterskorna upplever sig tvingade till 

att ta genvägar i läkemedelshanteringen, trots deras medvetenhet om att det ökar risken för 

felaktig läkemedelshantering. Sjuksköterskorna vill vara behjälpliga för patienter, deras 

anhöriga och sina kollegor men det hindrar samtidigt dem från att fokusera vid 

läkemedelshanteringen. Brady et al., (2009) styrker att sjuksköterskor tvingas till att utföra 

flera arbetsmoment samtidigt eller iordningställa läkemedel i förväg, för att hinna med att ge 

omvårdnad till patienten.  
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I Birkler (2007) beskrivs förpliktelsen att sjuksköterskor upplever att deras främsta uppgift är 

att inte orsaka patienten skada eller ökat lidande. Författarna anser att en ytterst viktig aspekt 

är att sjuksköterskornas pliktkänsla enligt resultatet tenderar att formas utifrån de 

förutsättningar de ges. Att sjuksköterskorna upplever genvägar som befogade på grund av 

prioriteringar, visar enligt författarna att de ständigt måste väga känslan av förpliktelse att 

främja den enskilde individens hälsa mot kravbilden av att ge samtliga patienter en god vård. 

Socialstyrelsen (2005) understryker att vården ska bedrivas med en helhetssyn. Resultatet av 

föreliggande studie visar däremot att sjuksköterskorna inte ges möjligheten till detta på grund 

av den ökade arbetsbelastningen. 

Vidare i resultatet beskrivs hur sjuksköterskorna påverkas av sina individuella barriärer vid 

läkemedelshanteringen. Såväl nyutexaminerade- som erfarna sjuksköterskor upplever att de 

inte vill fråga varandra om hjälp eftersom de ville anses duktiga av sina kollegor. Det beskrivs 

hur nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig osäkra på om de hade gjort rätt eller fel och 

hur de undvek att berätta om de begått ett misstag för att skydda sig själva. Osäkerheten 

bekräftas av Brady et al., (2009) som beskriver att mindre erfarna sjuksköterskor i större 

utsträckning räknar fel vid iordningställande av läkemedel eller tar fel läkemedel på grund av 

t.ex. liknande läkemedelsnamn. Deppoliti (2008) beskriver hur sjuksköterskor behöver tid att 

anpassa sig till yrkesrollen. När de kommer från utbildningen behöver de introduceras till 

rollen att vara sjuksköterska för att känna sig professionell och kunna ge en god vård. En 

negativ miljö är något som kan formas redan vid introduktionen på ett arbete (Deppoliti, 

2008). Som nyutexaminerad sjuksköterska finns det en asymmetri i förhållandet till de erfarna 

sjuksköterskorna. Kunskapsglappet leder till att den erfarna sjuksköterskan hamnar i en 

maktposition, där den nyutexaminerade blir beroende av den andras intentioner (Nortvedt & 

Grimen, 2006). Deppoliti (2008) beskriver hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att 

de under introduktionen testades av sina handledare och att de kände att de behövde bevisa sin 

kompetens. Författarna anser att sjuksköterskans självbild har en stor inverkan på 

läkemedelshanteringen, vilket i förlängningen påverkar patientsäkerheten. Att vara ny inom 

sin profession innebär alltid en viss osäkerhet och författarna anser att arbetsplatsen bär ett 

ansvar för att skapa ett öppet klimat. Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver uppleva ett 

förtroende för sin omgivning och uppmuntras till utveckling, för att på så sätt undvika felaktig 

läkemedelshantering. Enligt författarna bär nyutexaminerade sjuksköterskor alltid ett 

personligt ansvar för att be om hjälp eller stöttning av kollegor, även om de upplever att 

klimatet hindrar dem från detta. Om nyutexaminerade sjuksköterskor hade fått mer träning på 

läkemedelshantering under utbildningen tror författarna att det kunde gett dem ett ökat 

självförtroende i sin nya yrkesroll.  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna som gjort fel i samband med 

läkemedelshanteringen får en ökad riskmedvetenhet och blir mer försiktiga. Schelbred och 

Nord (2007) belyser sjuksköterskors upplevelser och känslor av att göra fel. I deras studie 

framkommer att sjuksköterskor känner en plikt för läkemedelshanteringen och när fel begåtts 

uppstår en mängd olika känslor. Vidare beskrivs hur de upplever skuldkänslor och ångest över 

den felaktiga läkemedelshanteringen även om patienten inte kom till skada. Sjuksköterskor 

påverkas såväl professionellt som personligt av misstaget och upplevelsen är att de svikit 

patienten, närstående och kollegors förtroende (ibid.). I Birkler (2007) beskrivs det hur 

sjuksköterskor upplever en plikt i vårdandet av patienten. Vid felaktig läkemedelshantering 

upplever sjuksköterskor att de bryter mot förpliktelsen då de känner ett personligt ansvar. Vid 

misstag eller olyckshändelser ska inte individen anklagas om sjuksköterskan har gjort sitt 

yttersta för att uppfylla sina förpliktelser (ibid.). Författarna anser att Schelbred och Nord 

(2007) lyfter fram intressanta aspekter som går att förankra i föreliggande studies resultat.  
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Att dra lärdom av sina tidigare misstag är enligt författarna viktigt eftersom det ger en ökad 

riskmedvetenhet. Vidare anser författarna att individen har ett ansvar vid felaktig 

läkemedelshantering, men föreliggande studie visar att flera faktorer påverkar 

sjuksköterskornas läkemedelshantering. Författarna tror att det är viktigt för sjuksköterskor att 

veta att andra faktorer kan påverka dem, men att de fortfarande bör reflektera över sitt eget 

ansvar vid felaktig läkemedelshantering.  

Resultatet visar att bristande kommunikation ökar riskerna för felaktig läkemedelshantering. 

Detta bekräftas av Hapell, Dwyer, Reid-Searl, Burke & Caperchione (2013) som beskriver 

hur sjuksköterskor upplever att patienters omvårdnad blir lidande om de undviker att 

kommunicera med kollegor på grund av tidigare konflikter. Kulturen på arbetsplatsen är något 

som byggts upp under en lång tid och färgar mentaliteten inom organisationen. Ett intressant 

fynd i resultatet är att sjuksköterskorna vid skiftbyten upplevde en oskriven norm att samtliga 

arbetsuppgifter ska vara utförda innan överlämning. Det resulterade i att de skyndade under 

läkemedelshanteringen trots medvetenheten om att det ökade riskerna för en felaktig 

läkemedelshantering. Happel et al., (2013) beskriver hur sjuksköterskor hamnade i konflikter 

med kollegor vid skiftbyten om inte alla arbetsuppgifter var utförda. Resultatet av 

föreliggande studie visar även att det finns en norm att förbise avvikelser när fel 

uppmärksammas, då det finns en rädsla för de sociala konsekvenserna som exempelvis att bli 

utfryst eller mobbad av kollegor. Även detta styrks av Happel et al., (2013) som beskriver hur 

mobbning fortfarande är ett förekommande problem inom vården. Enligt författarna finns en 

kultur inom vården som hindrar sjuksköterskor från att ifrågasätta kollegor. Tidigare dåliga 

erfarenheter av kommunikation resulterar i att sjuksköterskorna tar fler risker vid 

läkemedelshanteringen. Att mobbing fortfarande existerar på arbetsplatser upplever 

författarna som ett hinder för att erkänna misstag. Det är viktigt för organisationer att vara 

medvetna om problemet och arbeta mot detta. Författarna tycker det är nödvändigt med ett 

öppet klimat för att fel ska kunna uppmärksammas och därmed förebyggas. Det öppna 

klimatet skulle kunna bidra till en ökad acceptans mellan kollegor och främja samarbetet 

mellan sjuksköterskor. 

Att sjuksköterskorna inte vågade medge för patienter när fel har begåtts, beror enligt resultatet 

på att de är rädda att förlora patientens förtroende. Vidare beskrivs hur sjuksköterskorna 

rentav kunde dölja fel för patienten, vilket styrks av Luk, Ng & Ko (2008) som beskriver hur 

sjuksköterskor kunde ljuga för patienter efter felaktig läkemedelshantering. Författarna anser 

att sjuksköterskor utnyttjar sin makt i förhållande till patienten när de väljer att dölja ett fel. 

Enligt Nortvedt & Grimen (2006) bygger förtroende på att den som har makt tillgodoser den 

andras intressen. För att patienter ska kunna ha förtroende till sjuksköterskor är det viktigt att 

det finns en dialog där fel kan medges. Författarna anser att kommunikationen behöver 

förbättras med patienterna och att utbildning i att bemöta dem kan ge sjuksköterskorna 

tillvägagångssätt att informera vid felaktig läkemedelshantering. Detta bekräftas i 

föreliggande studie som visar att sjuksköterskor som medger att de gjort fel upplever att 

förtroendet från patienten stärkts.  

I resultat framkommer det hur sjuksköterskorna upplever att det inte fanns någon tid att skriva 

avvikelserapporter. Om de skulle skriva en avvikelserapport var detta på bekostnad av andra 

arbetsuppgifter. Resultatet visar även att det bland sjuksköterskor finns en rädsla att skriva 

avvikelserapporter eftersom de blir individuellt ansvariga för felen. Tidigare negativ 

återkoppling av avvikelserapporter leder enligt Luk, Ng & Ko (2008) till att sjuksköterskor 

inte vågar skriva avvikelserapporter. I motsats till detta beskriver Grube, Piliavin & Turner 

(2009) att organisationer som tydligt värdesätter säkerhet och kvalité i omvårdnaden skapar 

en miljö som uppmuntrar avvikelserapportering.  
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Enligt författarna behöver arbetsgivaren skapa möjligheter för sjuksköterskor att skriva 

avvikelserapporter. Genom att ge sjuksköterskorna tid till detta skapas förutsättningar för en 

patientsäker vård. Författarna anser att det är viktigt att skriva avvikelserapporter för att 

undvika att samma fel återupprepas.  

Slutligen visar resultatet att det är genom avvikelserapporter som orsakerna till felaktig 

läkemedelshantering kan identifieras. I resultatet beskriver sjuksköterskorna att de anser att 

det inte finns någon vits med att skriva avvikelserapporter om de inte får återkoppling på dem. 

Sjuksköterskorna i resultatet lät bli att skriva avvikelserapporter på nära misstag eller 

händelser där patienten inte kom till skada. Detta resonemang styrks av Grube et al., (2009) 

som beskriver hur mindre företeelser förblir ouppmärksammade vilket kan leda till 

katastrofala konsekvenser i framtiden. Vidare beskrivs hur sjuksköterskor undviker att skriva 

avvikelserapporter om de inte ser en tydlig koppling till eventuella förbättringsarbeten (ibid.). 

Författarna anser att detta medför att potentiella risker till felaktig läkemedelshantering inte 

uppmärksammas. Även om felet inte innebar någon skada under den faktiska händelsen 

utesluter inte det att misstaget sker igen med en annan utgång. Återkoppling på 

avvikelserapport är enligt författarna av största vikt för att öka patientsäkerheten.  

SLUTSATS 

Studien visar bilden av felaktig läkemedelshantering ur ett sjuksköterskeperspektiv. I studien 

framkommer det att sjuksköterskor upplever sig personligt ansvariga vid felaktig 

läkemedelshantering. De upplever skuldkänslor och rädsla för att bli dömd av kollegor, 

organisationen och patienten när fel begås. Studien visar att felaktig läkemedelshantering är 

ett komplext problem, där flera aspekter påverkar sjuksköterskornas handlade, det går därför 

inte alltid att skuldbelägga individen. Studien konstaterar att vården måste främja ett klimat 

som bygger på acceptans där sjuksköterskorna uppmuntras att uppmärksamma brister, 

erkänna sina misstag och stödja varandra i arbetet. Ett öppet klimat är nödvändigt för att 

minimera sjuksköterskornas upplevelse av individuella barriärer. Författarna anser att denna 

förändring är ett måste för att sjuksköterskorna ska få möjligheten att arbeta hälsofrämjande 

och för en ökad patientsäkerhet. 

Författarna anser att mer forskning behövs kring sjuksköterskors upplevelser och känslor vid 

felaktig läkemedelshantering. Vidare skulle det vara intressant att utforska hur sjuksköterskor 

påverkas personligt och i sin yrkesroll efter felaktig läkemedelshantering. Eftersom felaktig 

läkemedelshantering är ett komplext problem räcker det inte att identifiera faktorer som 

påverkar sjuksköterskor, utan det är främst när en förståelse för helheten skapas som ett 

förbättringsarbete kan inledas. Utifrån resultatet föreslår författarna forskning om hur ett 

öppet klimat kan skapas för att främja arbetet mot felaktig läkemedelshantering, vilket således 

kan stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården i Sverige.
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felmedicinering 

Intervjuerna genomfördes med 

12 sjuksköterskor och åtta 

chefer. Intervjuer 

transkriberades och 

analyserades tematiskt. En två-

stegs jämförelse testade 

tillförlitligheten av de teman 

som identifierades. 

n=11 

(14) 

Tio latenta fel identifierades baserat på 

analysen av intervjuerna. Dessa var klimatet 

på avdelningen, arbetsmiljö, arbetsbelastning, 

personalens resurser, kommunikation i 

arbetslaget,  

rutinförfaranden, föreskrifter och riktlinjer, 

ledarskap och träning.  

Medelhög kvalité 

Hartnell, N.; 

MacKinnon, N.; 

Sketris, I. & 

Fleming, M. 

2012 

Kanada 

BMJ Quality & 

Safety  

Identifying, 

understanding and 

overcoming barriers 

to medication error 

reporting in hospitals 

- a focus group study 

Underrapportering av 

felmedicinering kan 

äventyra 

patientsäkerheten. En 

kvalitativ studie 

genomfördes för att öka 

förståelsen av hindren 

för rapporteringen av 

felmedicinering i 

sjukvårdsorganisationer. 

Fokusgrupper (med läkare, 

apotekare och sjuksköterskor) 

samt djupintervjuer (med 

riskhanterare) användes för att 

identifiera rutiner vid 

avvikelserapportering av 

läkemedel. Ljudband 

transkriberades ordagrant och 

analyserades tematiskt. 

n=31 

(ej 

redovisat) 

Orsaker till att rapportera fel identifierades 

som 3 kategorier: skydd för patienten, 

sjuksköterskans skydd och professionellt 

utförande. Det som orsakade att fel inte 

rapporterades delades in i 5 grupper: 

belastning, yrkesidentitet, 

informationsmissar, organisatoriska faktorer 

och rädsla.  

Hög kvalité 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Bedömd kvalité 

Popescu, A.; 

Currey, J. & Botti, 

M. 

2010 

Australien 

Worldviews on 

Evidence-Based 

Nursing  

Multifactorial 

Influences on and 

Deviations from 

Medication 

Administration Safety 

and Quality in the 

Acute 

Medical/Surgical 

Context 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

faktorers inverkan på 

medicinerings kvalitet 

och säkerhet i samband 

med akut vård. 

 

En explorativ/deskriptiv studie 

med hjälp av observationer 

och uppföljning med 

intervjuer användes för att 

identifiera faktorer som 

påverkar medicinerings 

kvalitet och säkerhet.  

 

n=11 

(ej 

redovisat) 

Resultaten visade sjuksköterskor utvecklade 

en relation med patienter när det gäller att 

bedöma patienter före administrering 

mediciner och utbilda patienter om 

läkemedel. Sjuksköterskor upplevde oftare 

distraktioner när mediciner lagrades och 

iordningställdes i ett gemensamt 

läkemedelsrum. Sjuksköterskor avvek från 

riktlinjer vid läkemedelshantering. 

  

Hög kvalité 

Dickson, G. & 

Flynn, L.  

2012 

USA 

Qualitative Health 

Research  

Nurses Clinical 

Reasoning: Processes 

and Practices of 

Medication Safety 

Att beskriva de 

kunskaper och 

färdigheter 

sjuksköterskor använder 

för att fatta beslut, 

genom att säkra 

processer och rutiner för 

läkemedelshantering. 

En kvalitativ semi-strukturerad 

intervjustudie med 

sjuksköterskor från USA.  

n=50 

(20) 

Sjuksköterskor identifierade sig själva som 

viktig del i att patienten fick rättläkemedel. 

Ett sätt att göra detta är genom att göra 

patienten delaktig i sin omvårdnad. Genom 

att skapa en relation till patienten kunde 

sjuksköterskan skapa en bättre klinisk bild av 

patienten. Att sjuksköterskan blev distraherad 

gjorde att deras hantering av läkemedel 

kunde störas. Sjuksköterskor var den 

professionen som hade störst möjlighet att 

upptäck misstag eller nära misstag. Men de 

rapporterade sällan dem utan sa det istället 

till personen. 

 

Hög kvalité 

Smeulers, M.; 

Onderwater, A.T.; 

Van Zwieten, 

M.C.B. & 

Vermeulen, H. 

2014 

Nederländerna 

Journal of Nursing 

Management 

Nurses experiences 

and perspectives on 

medication safety 

practices: an 

explorative qualitative 

study 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

perspektiv för att 

förebygga felhantering 

av läkemedel. 

 

En kvalitativ intervjustudie av 

20 sjuksköterskor på en 

akademisk vårdcentral. 

n=20 

(0) 

Sjuksköterskans roll och ansvar för att 

säkerställa säker läkemedelshantering. 

Förutom säker iordningställande och 

administrering, kliniska resonemang för att 

säkerställa säker läkemedelshantering. 

Sjuksköterskans förmåga att arbeta säkert, ha 

kunskap om risker och de omständigheter 

som påverkar deras förmåga att utföra arbete 

säkert. Ssk’s acceptans för att arbeta på ett 

säkert sätt. 

 

Hög kvalité 
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Författare 
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(Bortfall) 

Resultat Bedömd kvalité 

McLennan, S.; 

Diebold, M.; Rich, 

L. & Elger, B. 

2014 

Schweiz 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Nurses perspectives 

regarding the 

disclosure of errors to 

patients: A qualitative 

study 

 

Att utforska 

sjuksköterskor attityder 

till och erfarenheter av 

att medge fel till 

patienter och upplevda 

hinder för att göra detta. 

 

Data samlades in via enskilda, 

intervjuer med hjälp av en 

halvstrukturerad intervjuguide. 

Intervjuer transkriberades i 

tyska och de mest belysande 

citat översattes till engelska 

 

n=18 

(ej 

redovisat) 

Sjuksköterskor anser att patienten ska 

informeras om fel har begåtts vid 

läkemedelshantering, men bara ett fåtal ssk 

gjorde det i praktiken. Orsaker att det inte 

gjordes var: rättsliga konsekvenser, förlora 

patientens förtroende, personlighetsdrag och 

avsaknad av direktiv från organisationen. Fel 

ska meddelas av organisationen så att 

ansvaret inte blir liggande på individen. 

 

Hög kvalité 

Winsvold Prang, I. 

& Jelsness-

Jørgensen, L-P. 

2014 

Norge 

Geriatric Nursing  

Should I report? A 

qualitative study of 

barriers to incident 

reporting among 

nurses working in 

nursing homes 

Syftet med studien var 

att utforska barriärer 

som hindrade 

avvikelserapportering 

på vårdhem.  

En kvalitativ semi-strukturerad 

intervjustudie av 13 

sjuksköterskor på vårdhem. 

n=13 

(11) 

Identifierade två huvudkategorier som gjorde 

att sjuksköterskor inte rapporterade 

incidenter, organisatoriska barriärer och 

individuella barriärer. Under organisatoriska 

barriärer identifierades: avsaknad av stöd och 

kultur, oklara konsekvenser och oklara 

rutiner. Under individuella barriärer 

identifierades: rädsla att bli syndabock eller 

skapa konflikter, avsaknad av självförtroende 

och kunskap, tid och allvarlighetsgrad.  

Hög kvalité 

Keers, R.; Williams, 

S.; Cooke, J. & 

Ashcroft, D.  

2014 

England 

BMJ Open  

Understanding the 

causes of intravenous 

medication 

administration errors 

in hospitals: a 

qualitative critical 

incident study. 

Att undersöka de 

bakomliggande 

orsakerna till fel vid 

intravenös 

medicinering. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 

sjuksköterskor, där de ombads 

att diskutera upplevda orsaker 

till fel vid intravenösa 

medicinering där de hade varit 

direkt inblandade.  

 

n=20 

(ej 

redovisat) 

Fel vid läkemedelshantering kunde 

sammanfattas som misstag och aktiv 

avvikande från policy. Arbetsförhållanden 

var inblandade när sjuksköterskor stöd från 

gruppen eller att arbetsbelastningen blev för 

stor. Sjuksköterskorna uppgav att kvaliteten 

av kontroller minskade som ett resultat av 

hög arbetsbelastning och dåliga 

arbetsrelationer. Sjuksköterskor tog genvägar 

och var tvungna att prioritera för att kunna 

hinna sina arbetsuppgifter, vilket ledde till 

misstag. 

 

Hög kvalité 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Studies%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Studies%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Studies%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Geriatric%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cmedm%7C%7Cjdb~~cmedmjnh%7C%7Css~~JN%20%22BMJ%20open%20%5BBMJ%20Open%5D%20NLMUID%3A%20101552874%22%7C%7Csl~~jh','');


Artikelöversikt      Bilaga 3 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Bedömd kvalité 

Jones, J. & Treiber, 

L. 

2010 

USA 

Journal of Nursing 

Care Quality  

When the 5 Rights Go 

Wrong 

 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar om hur 

och varför 

felmedicinering inträffar 

och deras personliga 

erfarenheter med 

felmedicinering. 

Denna studie hade en 

deskriptiv design. En enkät 

med både kvantitativa och 

kvalitativa frågor utvecklades. 

Deltagarna tillfrågades om de 

någonsin hade gjort en fel vid 

läkemedelshantering. 

Svarande som hade gjort fel 

fick besvara en serie öppna 

enkätfrågor om felet (eller fel). 

 

n=202 

(2298) 

Denna studie beskriver sjuksköterskors 

uppfattningar om hur och varför 

felmedicinering inträffar och deras personliga 

erfarenheter med felmedicinering. Deltagarna 

ombads att själva beskriva vad de upplevt när 

det gjort fel. De orsaker sjuksköterskorna 

beskrev var: fysisk utmattning, distraktioner, 

nyutbildad, bristande erfarenhet/utbildning, 

takten, bemanning och patient belastning. 

Hög kvalité 
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