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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Läkemedelshantering är en av de främsta uppgifterna i sjuksköterskans arbete. En 

sjuksköterskas attityd till läkemedelshantering är direkt avgörande för patientens hälsa och 

välbefinnande då attityden påverkar sjuksköterskans handling. 

 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till läkemedelshantering och attitydernas 

påverkan i praktiken. 

 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie, där samtliga valda artiklar analyserades efter Granheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys. 

 

Resultat: Sjuksköterskors attityder till läkemedelshantering har en påverkan på utförandet 

och resultatet av läkemedelshanteringen. Detta innebär en obenägenhet att rapportera 

läkemedelsmisstag, på grund av flera olika orsaker. Samtidigt lyfts aspekter som systematiska 

brister, bestraffande kultur, bristande stöd och individuell kännedom som föder eller färgar 

olika attityder hos sjuksköterskan. Det visar sig att hälso- och sjukvårdens organisation och 

kultur har en betydelsefull påverkan på sjuksköterskors attityder till läkemedelshantering.  

 

Slutsats: Det framgår att det finns både för- och nackdelar kring sjuksköterskors attityder till 

läkemedelshantering. Det är viktigt att belysa och förändra de attityder som skapar barriärer 

kring läkemedelshantering och således har en negativ inverkan på patientsäkerheten. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stig Wenneberg för ett fint engagemang! 
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INLEDNING 

Sjuksköterskans arbete går i synnerlighet ut på att främja hälsa och skapa möjligheter till ett 

välbefinnande hos sina patienter. I detta ingår läkemedelshantering, vilket är en viktig del i 

sjuksköterskans arbete. Hanteringen kan vara direkt avgörande för att en god och 

hälsofrämjande vård skall ges till patienten. Eftersom det är sjuksköterskan som ansvarar för 

denna arbetsuppgift, är hens attityd till att utföra en korrekt läkemedelshantering av stor 

betydelse för patientsäkerheten.   

BAKGRUND 

Felaktig läkemedelshantering är ett av de vanligaste misstagen inom sjukvården. Detta 

definieras som händelser som kan förebyggas eller orsaka skada för patienten. Ett 

läkemedelsmisstag sker när en eller flera av de sju kriterier av läkemedelsadministrationen ej 

fullföljs. Kriterierna gäller: rätt patient, rätt läkemedel, rätt dos, rätt tid, rätt verkningstid, rätt 

anledning samt korrekt dokumentation (Smeulers, Onderwater, Van Zweeiten & Vermeulen 

2014).  

Enligt Haw, Stubbs och Dickens (2014) existerar det hos sjuksköterskor attityder som hindrar 

rapportering av läkemedelsmisstag, både potentiella och begångna misstag. Dessa attityder 

innefattar okunskap gällande definitionen av ett misstag, rädsla för konsekvenser om misstag 

rapporteras, samt att rapporteringsprocessen upplevs som besvärlig. Detta kan i förlängningen 

leda till att rutiner gällande läkemedelshantering inte uppmärksammas och åtgärdas.  

För att förstå läkemedelshantering i sin helhet, är det också viktigt att veta vilka lagar som styr 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan lyder under patientsäkerhetslagen (2010:659) vilket innebär 

ett ansvar att bedriva systematiskt patientsäkert arbete för att förebygga vårdskador som 

exempelvis felaktig läkemedelshantering. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2000:1) ska 

läkemedel iordningställas av en sjuksköterska utifrån läkares ordination. Sjuksköterskan som 

iordningställt läkemedlet, har själv ansvaret för hantering och administrering av läkemedlet 

till patienten. Fyhr (2015) beskriver också att hantering av läkemedel ska följa ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Iordningställs ett läkemedel skall det ske i direkt förbindelse med att 

läkemedlet administreras till patienten. Sjuksköterskors skyldighet att följa dessa regler för att 

uppnå en säker vård under de gällande arbetsförhållanden, påverkas således av attityder och 

inställning i hens dagliga arbete (ibid.). 

Erfarenheten påverkar attityder  

Enligt Altmann (2008) är begreppet attityd en fransk term som ursprungligen härstammar från 

det italienska ordet ”attitudine”, som innebär vilket förhållningssätt eller specifik inställning 

en individ har till någon eller något. Nationalencyklopedin (2009) beskriver termer till 

begreppet som inkluderar perspektiv, känslor, tankar och ett sätt att agera på. Andra relaterade 

ord är exempelvis åsikt och ståndpunkt.  

De två förstnämnda synonymerna ansågs ligga närmast begreppet attityd. Således kommer 

förhållningssätt och inställning att användas som utbytbara begrepp till attityder i denna 

litteraturstudie. 

 

Tre karaktäristiska komponenter kan påvisa hur en attityd uppkommer. En del är förmågan att 

förstå eller vara oförstående till en person eller situation. Detta nämns som kognitiv förmåga. 

Exempelvis sjuksköterskans förståelse, för att kunna vårda patienter på bästa sätt. Ett visst 

förhållningssätt till en person styrs också av individens känslor och värderingar. Detta 

påverkas av tidigare erfarenheter och upplevelser, även kallat affektiva upplevelser. Den sista 

komponenten är individens beteende. Beteendet är resultatet av den kognitiva förmågan och 
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den affektiva påverkan, som i slutändan avgör individens handlingar.  En attityd kan också 

förändras eller stärkas över tid. Detta beror på hur informationen tolkas av de kognitiva och 

affektiva komponenterna (Altmann, 2008). Detta stärks av Dimbley och Burton (2012) som 

menar att en viss inställning till en person eller situation, formas av individens tidigare 

erfarenheter och omgivande miljö. 

Tidigare erfarenheter kan således påverka sjuksköterskors attityder till läkemedelshantering.  

 

Aydon, Hauck, Zimmer och Murdoch (2016) poängterar dessutom att sjuksköterskors tidigare 

erfarenheter har stor betydelse gällande förmågan till säker läkemedelshantering. Enligt 

Smeulers et.al (2014) ökar dessutom sjuksköterskors medvetenhet om risker genom 

erfarenhet, t.ex. från tidigare misstag, incidentrapporter eller personliga erfarenheter. Graden 

av medvetenhet om risker och bristande kunskap kan dock variera. Kavanagh (2017) visar att 

sjuksköterskors benägenhet och attityd till exempelvis att dubbelkontrollera att rätt läkemedel 

enligt given ordination administreras till patienten varierar.  

Flynn, Evanish, Fernald, Hutchison och Lefaiver (2016) betonar att läkemedelsmisstag beror 

mestadels på att sjuksköterskor blir distraherade eller avbrutna i samband med administrering 

av läkemedel. Detta kan resultera i minskad koncentration och noggrannhet hos 

sjuksköterskan. Hung, Chu, Lee och Hsiao (2012) menar att bristen på sjuksköterskor i 

kombination med kulturen på arbetsplatsen visar sig också påverka sjuksköterskors 

förhållningsätt. Vidare beskriver Smeulers et.al (2014) att många sjuksköterskor upplever att 

en hög arbetsbelastning och tidsbrist försvårar deras möjligheter att bedriva en säker vård.  

 

Följaktligen har dessa omständigheter ett inflytande på attityderna hos sjuksköterskorna, 

vilket är viktigt att förstå eftersom dessa attityder lägger grunden till en optimal 

läkemedelshantering.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Med denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv där syftet med denna 

litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans attityder till patientsäker läkemedelshantering. 
Utifrån vårdvetenskapliga grunder betonas vikten av att främja hälsa och lindra lidande. 

Dahlberg och Segesten (2010, s.211) menar att trots sjuksköterskans målsättning är att stärka 

patientens hälsoprocesser förekommer det ibland omständigheter inom vården där lidandet 

istället uppstår på grund av vårdandet. Omständigheterna i sjuksköterskans arbete som kan 

leda till vårdlidande för patienten beror i stor utsträckning på ett outtalat förhållningssätt samt 

omedvetet handlande och avsaknad av medicinska och vårdvetenskapliga kunskaper (ibid.). 

De två relevanta vårdvetenskapliga begrepp som betonas här är ansvar och konsekvensetik. 

Begreppen är sammankopplade med varandra och beskriver ett förlopp som sjuksköterskan 

kan uppleva i sin vardagliga läkemedelshantering. Begreppen rör beståndsdelar som att främja 

patientsäkerheten, etiska dilemman och följden av ett visst agerande.  

Ansvar 

Ansvar är ett begrepp med rik innebörd inom vårdvetenskapen. Dess mening sträcker sig dels 

från att ta ansvar för praktiska uppgifter utifrån sin kompetens. Samtidigt innebär ansvaret att 

ha god förståelse och en medvetenhet kring de tankar och känslor som kan väckas inom en i 

det dagliga arbetet. En djup medvetenhet som sjuksköterska om vad som förväntas av ett 

gällande ansvar, skapar förutsättningar till att på ett hälsofrämjande sätt stödja patienten i 

livet. Det är således en viktig uppgift inom vårdvetenskapen att ha god kunskap och förståelse 

för vad betydelsen av att ta ansvar innebär som sjuksköterska (Sjögren, 2015, s. 349–351). 
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Konsekvensetik  

I sitt yrke ställs ofta sjuksköterskan i situationer där det kan vara svårt att fatta rätt beslut. Då 

uppstår en inre etisk konflikt eller dilemma. Felaktig läkemedelshantering och dess 

rapportering exempel på sådana situationer.  

Sjuksköterskor bör rapportera dessa misstag för att kunna ta lärdom och undvika framtida 

misstag. Det låter enkelt, men är lättare sagt än gjort.  Det finns en rädsla bland sjuksköterskor 

för individuella konsekvenser samt risken att förlora sina patienters och kollegors tillit. Detta 

gör sjuksköterskorna mindre villiga att träda fram och erkänna läkemedelsmisstag (Haw, 

Stubbs & Dickens, 2014).  

Sjuksköterskan måste veta vilken komponent som har störst etiskt värde, handlingen, 

personen, eller konsekvensen. Dessa komponenter är en kompass för hur sjuksköterskan kan 

agera etiskt rätt. Det finns alltid positiva och negativa aspekter innan handlingen begås. Med 

konsekvensetiken som utgångspunkt i denna studie, är ej bedömningen på hur sjuksköterskan 

agerar det primära. Fokus placeras istället på de konsekvenser som uppstår av sjuksköterskans 

agerande. Konsekvenserna av sjuksköterskans handling bör vara främjande och stärkande för 

patienten i slutändan (Birkler, 2007, s.156-157).  

PROBLEMFORMULERING  

Sjuksköterskans attityd till läkemedelshantering är betydelsefull för hur arbetet utförs och en 

stor del av ett patientsäkert arbete. Definitionen av en attityd är ett förhållningssätt eller 

inställning som en individ har, i detta fallet en allmänsjuksköterska, och hur hens påföljande 

handlingar påverkar läkemedelshanteringen. Beroende på tidigare erfarenheter kan en attityd 

främja eller äventyra sjuksköterskans arbete med läkemedel.  

Aspekter som hård arbetsbelastning, underbemanning, tidsbrist, brist i kommunikationen är 

exempel på faktorer som kan äventyra läkemedelshanteringen. Vidare kan en attityd födas 

som innebär att sjuksköterskor tar genvägar i sitt dagliga arbete, genom att medvetet frångå 

riktlinjer och policy för söker läkemedelshantering.   

Vilken betydelse har dessa faktorer för sjuksköterskans attityd gällande läkemedelshantering 

inom hälso- och sjukvården? Hur påverkas känslan av ansvar och etik? 

SYFTE  
Syftet med denna uppsats var att belysa sjuksköterskans attityder till läkemedelshantering och 

attitydernas påverkan i praktiken. 

METOD  

För att bilda sig en djupare kunskap om individens upplevelser, erfarenheter och attityder 

användes en kvalitativ litteraturstudie. Denna typ av studie har en induktiv ansats och präglas 

av ett vårdvetenskapligt synsätt, i avsikt att opartiskt kunna undersöka ämnet och erhålla en 

djupare förståelse för ämnet (Polit & Beck, 2006, s.259). 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett via databasen CINAHL och PubMed. Valet av CINAHL och 

PubMed har motiverats på grund av deras utbud av artiklar med inriktning på sjukvård och 

sjuksköterskans område. Med två olika databaser som grund kunde ett bredare utbud av 

artiklar hittas och öka kvaliteten på studien.  
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CINAHL är således en mycket viktig databas för sjuksköterskor. Den täcker nästan alla 

vetenskapliga artiklar med inriktning omvårdnad skrivna på engelska (Polit & Beck, 2006, 

s.176). Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.81–83) beskriver vidare att möjligheterna 

ökar för att hitta betydelsefulla artiklar genom en systematisk litteratursökning.  

Urvalsförfarande  

Urvalsprocessen för studien grundar sig i Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.73) mall 

för urval. För att säkerställa att artiklarna i PubMed var vetenskapliga, användes 

www.Ulrichweb.com (2017). Först skrevs relevanta sökord på svenska ner och översattes 

med Google translate till engelska. Den engelska översättningen jämfördes i form av 

ämnesord i CINAHL Headings. Detta för att erhålla relevanta artiklar för studien syfte. 

Ämnesord kombinerades därefter med varandra, för att avgränsa och precisera sökningen.  

 Sex artiklar valdes från databasen PubMed, vilket var: Albaquisi et al. (2016), Aljadhey et al. 

(2014), Brady et al. (2009), Härkinen et al. (2017), Keers et al. (2017) och Samsiah et al. 

(2016). Detta var för att utöka utbudet av kvalitativa artiklar eftersom ej tillräckligt många 

artiklar hittades på databasen CINAHL. Liknande ämnesord som i CINAHL Headings 

användes i PubMed. Motsvarande CINAHLS Headings i form av Mesh-termer valdes ut och 

kombinerades med varandra för att hitta relevanta artiklar för studien. Även enstaka fria 

sökningar gjordes via PubMed.  

 

Studiens inklusionskriterier var vetenskapliga original-artiklar som var peer-reviewed och 

behandlade allmänsjuksköterskans attityder gällande läkemedelshantering inom vården. 

Exklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som i huvudsak berörde övriga professionsyrken 

inom vården. Sjuksköterskor som inte arbetade inom en somatisk vårdavdelning 

exkluderades, eftersom läkemedelshanteringen skiljer sig emellan somatiken och psykiatrin.  

Artiklar med relevanta titlar valdes senare ut för att granskas noggrannare. Först 

snabbgranskades artiklarnas abstract för att sortera bort icke-relevanta artiklar. För de artiklar 

som ansågs intressanta, lästes bakgrunden, resultatet och dess slutsats igenom för att skapa sig 

en helhetsbild av innehållet. De artiklar som verkade passa studiens syfte, sparades för att 

jämföras med liknade artiklar. Sedan granskades de utvalda artiklarna på djupet. De artiklar 

som valdes var med högst kvalité och motsvarade syftet tydligast.   

Artiklarna har ett publiceringsspann mellan år 2007–2017. Se sökschema (bilaga 1). 

 

De slutligen utvalda artiklarna granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2015) checklista 

för kvalitativa artiklar (se bilaga 2). Utifrån checklistan rangordnades artiklarnas kvalitet efter 

låg-, medelhög- eller hög kvalitet. För att uppnå en hög kvalitet utifrån checklistan behövde 

80-100 % av frågorna besvaras med ja, 70-79 % besvaras med ja för att uppnå medel, 

respektive 70 % eller lägre för att kvalitén på artiklarna skulle bedömas som låg (ibid.). 

Därefter valdes utifrån resultaten av kvalitetsgranskningen, tio artiklar ut med relevant 

material, samt med god kvalitet (hög eller medelhög nivå). För artikelöversikt, se (bilaga 3), 

samt kvalitetsgranskning av artiklar, se (bilaga 4). 

Analys 

De slutligen utvalda artiklarna för studien lästes igenom av författarna för att skapa en djupare 

förståelse av artiklarnas innebörd. Det är samtligas artiklars resultatdel som legat till grund för 

det material som analyserats och använts som källa för föreliggande resultat. Dataanalysen 

utgick sedan från att analysera och kategorisera efter Granheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa manifesta innehållsanalys. Granheim och Lundman (2004) betonar att analysen ska 

ske systematiskt i flera faser för att kunna styrka tillförlitligheten i resultatet. Den första fasen 
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i analysen innebar att författarna läste igenom artiklarna var för sig. Detta för att få en tydlig 

överblick av materialets innehåll.  

Sedan jämfördes och diskuterades författarnas tolkningar och enskilda fynd upptäkter av 

artiklarna. Därefter valdes ett antal meningsbärande enheter ut utifrån syftet och som sedan 

jämfördes och diskuterades författarna sinsemellan. Därpå fördes de relevanta 

meningsbärande enheterna in i en tabell, som sedan översattes till svenska i den kondenserade 

versionen av material. Författarna var noggranna med att behålla nyckelord vid 

kondenseringen för att tydliggöra de väsentliga fynden i meningsenheterna. Därefter kodades 

varje meningsbärande enhet med en lämplig kod, för att summariskt beskriva enhetens 

innehåll. Allt kodat material delades därefter upp i olika underkategorier och kategorier 

utifrån upptäckta likheter och skillnader. Det kodade materialet visade samband och olikheter 

som mynnade ut i underkategorier. Utifrån de framkomna underkategorierna, skapades 

huvudkategorier som sammanfattade respektive underkategori. Totalt uppkom tre 

huvudkategorier och sex underkategorier. För exempel på hur analysprocessen gick till, se 

(Bilaga 5). 

Forskningsetiska aspekter  

För att säkerställa kvalitén hos litteraturstudien samt upprätthålla etiska riktlinjer valdes 

endast artiklar ut som uppfyller Helsingsforsdeklarationens krav gällande samtycke, 

information, konfidentialitet och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013).  

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.51) antyder vidare att vid kvalitativ forskning skall 

författarna vara medvetna om sin förförståelse. Detta har författarna haft en medvetenhet om 

och tillsammans reflekterat vid artikelanalysen, med syfte att resultatet inte ska påverkas 

alltför mycket av författarnas förförståelse. 

RESULTAT 

I resultatet framkommer olika barriärer som hos sjuksköterskan föder olika attityder till 

hantering av läkemedel. Vidare beskrivs grunden till de olika attityderna hos sjuksköterskan 

och dess betydelse i den kliniska praktiken.  Ur analysen framkom fyra huvudkategorier och 

tio underkategorier.  

 

 

Tabell 1. Redovisning av underkategorier och huvudkategorier i resultatet.  

Underkategorier Huvudkategorier 

Ett stödjande eller förhindrande klimat 

 

Frångå policy och ta genvägar 
Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Rädsla för disciplinära åtgärder 

 

Skam och skuld 

Barriärers orsakande till underrapportering 

Kunskapsnivån påverkar ansvarstagandet att rapportera 

 

Olika uppfattningar av ett läkemedelsmisstag 

Kunskap och medvetenhet 
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Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Sjuksköterskans arbetsmiljö är av stor betydelse gällande sjuksköterskors ställningstaganden 

och agerande i sitt arbete. Här åskådliggörs hur tuffa arbetsförhållanden påverkar 

sjuksköterskans förhållningssätt och handlingar i praktiken. Två underkategorier skapades: Ett 

stödjande eller förhindrande klimat samt Frångå policy och ta genvägar. 

 

Ett stödjande eller förhindrande klimat 

Pazokian, Tashfreshi och Rassouli (2014) beskriver att många sjuksköterskor identifierade 

kulturella och organisatoriska aspekter som hinder gällande optimal läkemedelshantering.  

Arbetsklimatet framkom också som ett potentiellt hinder i sjuksköterskors profession. Detta 

innebar vid tillfällen där sjuksköterskan brustit i läkemedelshanteringen, att de fanns ett 

negativt synsätt på detta utifrån kulturen på arbetsplatsen. Exempel på en sådan kultur var när 

individen som begick misstaget ej erhållit stöd efter incidenten. Detta var en av flera 

anledningar till att sjuksköterskor inte velat träda fram när ett fel begåtts. Sjuksköterskorna 

uttryckte att ett lämpligt klimat istället var där de anställda kände en frihet att uttrycka sina 

misstag (ibid.). Tyvärr uppfattades detta dock inte spegla verkligheten. ”I did not feel that I 

became excluded in any way. But not being excluded is not the same as being supported”. 

(Schelbred & Nord, 2009).  

 

Enligt Schelbred och Nord (2007) skulle sjuksköterskor behövt hjälp från andra professioner 

när en incident uppstått. De skulle ha gynnats av personlig och individuell uppmärksamhet för 

att kunna utrycka sina känslor. Detta för att sjuksköterskorna skall slippa hantera stora delar 

av eventuella konsekvenserna själva och ha en mer positiv inställning till felrapportering 

vilket nedanstående resultat också uppmärksammar. Pazokian et.al (2014) beskriver vidare att 

trots hög arbetsbelastning och konstant underbemanning, kan en avdelning trots detta ändå ha 

en positiv arbetskultur. Således uppmuntrades här rapportering av läkemedelsmisstag istället 

och vikten av att ta lärdom av misstagen betonades. Denna stöttande miljö ansågs vara 

uppskattad och positiv bland sjuksköterskorna, dvs. en möjlighet att kunna vara ärlig och 

rapportera begångna misstag.  Detta stärks av Vaismoradi, Salsali, Turunen och Bondas 

(2012) som menar att sjuksköterskornas chefer och deras engagemang är av stor betydelse 

gällande att stödja sjuksköterskorna och öka patientsäkerheten. I regel behöver ju 

sjuksköterskorna en trygg arbetsmiljö för att de ska kunna vårda patienter på ett säkert sätt. 

Gimenes et al. (2015) menar också att en god kultur på en arbetsplats minskar risken för 

felaktig läkemedelshantering.  

 

Frångå policy och ta genvägar 

Ett organisatoriskt system som inte fungerar visade sig missgynna sjuksköterskans 

möjligheter till att följa angivna riktlinjer för säker läkemedelshantering. Detta påverkade 

deras inställning och agerande till att frångå föreskrivna policys och riktlinjer. För att säkert 

veta att rätt läkemedel administrerats till patienten, ska ju läkemedel som administrerats 

kontrolleras av ytterligare en kollega. På grund av otillräcklig information i riktlinjerna, 

tolkade sjuksköterskor dessa på olika sätt gällande vad samt hur kollegan ska kontrolleras, 

vilket ledde till att sjuksköterskor upplevde dubbelkontrolleringen som onödig. En annan 

orsak till att frångå dubbelkontrollering var att kollegor oftast inte var tillgängliga för att 

kontrollera när det behövdes. Detta resulterade i att sjuksköterskor valde att prioritera att ge 

läkemedlet i tid, snarare än att korrekt följa riktlinjerna för dubbelkontrolleringen. 

Det framkom även att sjuksköterskor frångick policyn att rapportera misstag som ej lett till 

komplikationer, eftersom det från arbetsplatsens ledning fanns en vilja att minska antalet 

incidentrapporter (Sanghera, Franklin & Dhillon, 2007). 
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McBride-Henry och Foureur (2007) belyser risken med att frångå policys för säker 

läkemedelshantering på arbetsplatsen. Då följde istället vissa sjuksköterskor istället 

individuellt konstruerade riktlinjer för säker läkemedelshantering. Samtidigt i studien 

framgick det också att flest antal läkemedelsmisstag orsakades av sjuksköterskor som inte 

korrekt följde sjukhusets säkerhetspolicy för säker läkemedelshantering (ibid.).  ”Instead of 

following the policy, they are following a culture that has been in a particular place for a 

while”. (McBride & Henry, 2007, s.61).  

 

Barriärers orsakande till underrapportering  

För att arbetet skall vara patientsäkert skall rapportering av läkemedelsmisstag eller incidenter 

ske. Som nämnts ovan finns det dock ofta tendenser till brister.  Två underkategorier 

framkom: Rädsla för disciplinära åtgärder och Skam och skuld. 

 

Rädsla för disciplinära åtgärder 

Ailjadhey et al. (2013) antyder att det finns en rädsla bland sjuksköterskor för konsekvenser 

som kan uppstå efter att de begått ett misstag. Detta grundar sig i att konsekvenserna enbart 

drabbar den enskilda individen som begått misstaget. Sjuksköterskorna känner därför en 

osäkerhet kring vad ledingens syn på felaktig läkemedelshantering är, samt kollegors 

reaktioner på incidenten. I vissa fall har sjuksköterskan redogjort för ett misstag, men inte alla 

misstagen som skett på arbetsplatsen. Detta förhållningssätt skapar en obenägenhet att 

erkänna misstag som egentligen ska stärka patientsäkerheten, men rädslan för disciplinära 

åtgärder förhindrade detta och formade deras attityd till att hantera dessa sorters misstag på ett 

icke-optimalt sätt (ibid.). “Nurses can report an incident where there is nobody to blame. But 

if there is a clear error from a specific person, they don’t report these things”. (Alqubaisi, 

Tonna, Strath & Stewart, 2016, s. 891). 

Petrova, Baldaccino och Camelleri (2009) beskriver vidare rörande sjuksköterskors åsikter, 

och de var starkt överens om att de kunde bli skuldbelagda om de rapporterade till sina 

överordnade. När ett läkemedelsmisstag begåtts, var fokus på individen, snarare än att se 

systemet som en potentiell orsak till misstaget. Detta synsätt fokuserade istället på 

individuella aspekter som kunde lett till misstag, såsom exempelvis trötthet, utmattning, eller 

brist på sjuksköterskans kunskap. Fokus inriktade sig inte på systematiska aspekter som 

kunde påverka sjuksköterskan till att brista i läkemedelshanteringen, som otillräckliga resurser 

på avdelningen eller otydligt skrivna ordinationer som några exempel.  Vidare antyder 

Alqubaisi, Tonna, Strath och Stewart (2016) att underrapportering grundas i en känsla av oro 

och rädsla för konsekvenserna. Rädslan för att förlora jobbet var starkare än förtroendet till att 

systemet fungerade.  

Enligt Sangera, Franklin och Dhillion (2007) föreslog personal att rapporteringen skulle göras 

anonymt. Anonymitet var ett sätt att öka rapporteringen och öka medvetenheten om 

läkemedelsmisstag. Petrova, et.al (2014) betonar att sjuksköterskor bör bli stöttade istället för 

att bli bestraffade. Patientsäkerheten fungerar endast om rädslan och oron som hämmar 

sjuksköterskorna att rapporteras hålls till ett minimum.  

Skam och skuld  

Sjuksköterskor kan känna ett personligt ansvar för sina patienter. Petrova et al. (2009) menar 

att när ett läkemedelsmisstag skett som skadade patienten, kan sjuksköterskan vara rädda för 

att det anseende som professionella sjuksköterskor har skulle kunna försvinna och dolde 

därför misstaget. En känsla av oro över att patienten eller deras egen familj tappar förtroendet 

för dem på grund av incidenten. Ett sådant misstags psykologiska konsekvenser ska inte 

underskattas och kan faktiskt psykiskt påverka patienternas förtroende för sjuksköterskor. 
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 En annan aspekt till att medvetet undanhålla sådan information var osäkerhet och rädsla för 

att känna sig inkompetent. Detta visade sig vara en barriär till att inte rapportera felaktigheter. 

Schelbred och Nord (2007) beskriver också hur sjuksköterskor berättar om sina känslor efter 

incidenten. De ansåg sig ha ett moraliskt ansvar för patienten som de misslyckades att 

upprätthålla. ”I felt ashamed, making such a mistake, and that i abandoned others’ trust in 

me. I felt that i gambled with others’ trust and love” (Schelbred et al., 2007, s.319). 

Trots att patienten inte blev skadad i de flesta fall, upplevde sjuksköterskorna incidenten som 

traumatisk. Incidenten påverkade dem både professionellt och personligt. En del betonade 

känslor som skuld och skam gentemot sina patienter, medan andra antydde att de förrått 

patienten, kollegorna och sin egen familj (ibid). 

 

Kunskap och medvetenhet 

Betydelsen av sjuksköterskors kunskap och medvetenhet kring de områden som berör 

läkemedelshantering samt rapportering av fel är av stor vikt för att kunna bedriva en säker 

vård. Här belyses hur kvaliteten av kunskap och medvetenhet påverkar sjuksköterskors 

benägenhet att rapportera. Två underkategorier har skapats: Kunskapsnivån påverkar 

ansvarstagandet att rapportera samt läkemedelsmisstag, olika uppfattningar. 

 

Kunskapsnivån påverkar ansvarstagandet att rapportera 

Generellt framgick det att sjuksköterskor hade en bristande medvetenhet om policys gällande 

rapportering av misstag, samt hur rapporteringsprocessen gick till på respektive sjukhus. 

Några sjuksköterskor uttryckte dessutom att det inte fanns en tydlig vägledning från ansvarig 

arbetsledning för hur rapporteringsprocessen skulle ske. Majoriteten bland informanterna 

upplevde också att de fanns brister i kommunikationen mellan dem själva och 

arbetsledningen. Detta innefattade otillräcklig eller utebliven information om vilka misstag 

som skulle rapporteras, samt hur sjuksköterskorna skulle gå till väga vid rapportering 

(Alqubaisi et al., 2016). Detta färgade sjuksköterskornas attityd och inställning till 

rapporteringsprocessen.  

 

”Pretty soon you stop beating yourself up. Well I do, anyway. Pretty soon, you just start 

hating the management for putting us in that situation of having to be unsafe”. (McBride & 

Henry, 2007, s.61). 

 

Bristande återkoppling från arbetsledningen var också ett tydligt tema som kritiserades av 

sjuksköterskor vid de tillfällen sjuksköterskor faktiskt hade rapporterat. Detta bidrog till att 

merparten hade en motvillig inställning till att rapportera i framtiden, eftersom de inte förstod 

vitsen med att rapportera eftersom de inte fick reda på vilka eventuella förbättringsåtgärder 

rapporteringen lett till. Sjuksköterskorna efterfrågade även regelbundna utbildningar kring 

vad som ska rapporteras, samt tydlig vägledning vid rapporteringsprocessen för att ha 

tillräcklig kunskap när ett misstag behöver rapporteras (Alqubaisi et al., 2016).  

Detta stärks av Sanghera, Franklin och Dhillon (2007) som menar att arbetsledningen bör 

ytterligare utbilda nyanställda sjuksköterskor på avdelningarna, genom information om 

exempelvis tidigare läkemedelsmisstag. Arbetsledningen skulle exempelvis kunna visa kopior 

på tidigare incidentrapporter för att redan från början öka kunskapen kring rapportering. 

Samsiah, Othman, Jamshed och Azmi-Hassali, (2016) påvisar även att viljan att rapportera 

främjas genom utbildning. På så sätt skulle det öka sjuksköterskors förståelse kring 

väsentligheten av att rapportera, samt leda till at de kände sig mer trygga och bekväma för hur 

rapporteringsprocessen fungerar (ibid.). 
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Olika uppfattningar av ett läkemedelsmisstag 

Sjuksköterskor instämde att läkemedelsmisstag förekom på deras arbetsplats. Majoriteten 

uttryckte också att de hade en översiktlig kännedom om att ett misstag skulle rapporteras 

enligt policys för felaktig läkemedelshantering på sjukhusen. Trots det framkom det 

emellertid att underrapportering var ett vanligt förekommande, mest på grund av att de hade 

olika uppfattningar kring vilka misstag de var skyldiga att rapporteras (Samsiah, Othman, 

Jamshed & Azmi-Hassali, 2016).  

 

”All error should be reported but in health clinic we have other workload so we chose to 

report error witch caused harm. But for minor cases such as wrong dose prescribed will not 

report”. (Samsiah et al., 2016, s.5). 

 

 I praktiken innebar detta t.ex. att det var viktigare att rapportera misstag gjorda av läkemedel 

med allvarligare biverkningar, som feladministrering av blodtrycksmediciner eller läkemedel 

via infusioner. Läkemedel med lindrigare biverkningar som exempelvis mot hosta eller 

förkylning, ansågs inte nödvändiga att rapportera på grund av att det inte kunde leda till några 

allvarliga skador för patienten. Det fanns en ytterligare inställning till att misstag som 

upptäcktes i tid, eller exempelvis feladministrerad verkningstid, sällan heller rapporterades. 

Detta eftersom det uppfattades som små misstag som kunde åtgärdas genom tydligare 

kommunikation, snarare än att vidta åtgärder som berodde på fel i systemet (ibid.). Detta 

stärks också av Alqubaisi, Strath och Stewart (2016), som beskriver att vissa sjuksköterskor 

rapporterade selektivt på grund av deras syn på vad ett läkemedelsmisstag var. Följden blev 

att de hade en lägre benägenhet att rapportera vissa läkemedelsmisstag såsom t.ex. nära 

orsakade misstag, samt misstag orsakade av särskilda kollegor. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa attityder och dess påverkan på läkemedelshantering i 

praktiken ur ett sjuksköterskeperspektiv. För att belysa synsätt kring sjuksköterskors attityder 

till läkemedelshantering, tillämpades en kvalitativ ansats, då den lyfter kunskap genom en 

individs erfarenhet (Polit & Beck, 2006, s.258–260). 

 Forsberg och Wengström (2016, s.118–119) beskriver en litteraturstudie grundas i att samla 

in, undersöka och framställa tidigare kunskap grundat på erfarenhet. För att kunna utföra en 

sådan litteraturstudie, krävs en grund av tidigare studier kring ämnet, för att ha möjlighet att 

dra slutsatser med god pålitlighet.  

 

Fenomen om sjuksköterskors attityder till läkemedelshantering är tämligen outforskat. 

Således har det lagts mycket tid och energi på databaser och urval av artiklar för att uppnå en 

god kvalité i studiens resultat. Genom metodvalet av en kvalitativ litteraturstudie kan de 

resultat som erhålls jämföras i förhållande till varandra och skapa en mer allmän bild av 

sjuksköterskors attityder till läkemedelshantering.  Detta tillför även en tillförlitlighet till 

studiens resultat.   

Dock finns det en risk med att använda sig av en litteraturstudie eftersom materialet kommer 

från sekundära källor. Alltså kan inte materialet till studien tydliggöras av informanterna i de 

fall resultatet upplevs oklart. Istället hade en intervjustudie kunnat användas som därmed 

utgår från direkt från den primära källan. Således hade det funnits möjlighet till att kunna 

påverka, samt tydliggöra oklarheter i materialet. Med förutsättning att litteraturstudierna 
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erhöll hög kvalitet, ansågs en kvalitativ litteraturstudie med hög kvalitet vara mer passande. 

Detta eftersom ett större antal informanter från olika vårdinrättningar medverkar och därmed 

tillför en större överförbarhet till praktiken i jämförelse med en intervjustudie. 

 

I Forsberg och Wengström (2016, s.63–65) beskrivs databasen CINAHL, som innehåller i 

synnerhet artiklar som berör omvårdnad, vilket lämpar sig väl när syftet är att belysa 

sjuksköterskor. PubMed är en bredare databas än CINAHL som förvisso täcker omvårdnad, 

men också artiklar som berör medicin vilket lämpar sig väl när syftet är att belysa övriga 

professioner inom vården. Trots ett stort utbud av artiklar i CINAHL uppstod svårigheter med 

att hitta kvalitativa artiklar som motsvarade studiens syfte. Således var det nödvändigt att 

bredda sökningarna speciellt i PubMed, vilket gav ett större utbud av relevanta artiklar till 

studiens syfte vilket främjade kvalitén.  

 

Vid urvalet av artiklar följdes Forsberg och Wengström (2016, s.73) urvalsprocess för att 

försäkra att materialet som väljs är relevant för studiens syfte. Ett ordentligt utfört urval 

stärker tillförlitligheten av datainsamlingen (Ibid.). Vissa fynd i PubMed som svarade an till 

studiens syfte inkluderade också andra yrkesprofessioners perspektiv. Trots detta valdes dessa 

artiklar, eftersom de på ett lämpligt sätt motsvarade studiens syfte, informationen från de 

övriga professionerna togs dock ej med i studien. Artikeln E., Petrova, D., Baldacchino och 

M., Camilleri (2010) som presenterats i föreliggande resultat, har både inslag av kvantitativ 

och kvalitativ i sitt val av metod.  I artikelns resultat påvisas delvis kvantitativt resultat och 

slutsatser, men i sin helhet belyser artikeln sjuksköterskors uppfattningar genom en kvalitativ 

metod i form av öppna intervjufrågor. Trots inslag av kvantitativt material i artikelns resultat, 

bedömdes artikeln vara av hög relevans. Av den anledningen valdes artikeln eftersom den 

bedömdes vara representativ och väsentlig för att lyfta fram intressant och värdefullt material 

till studiens syfte. 

 

Forsberg och Wengström (2016, s.86) menar också för att resultatet ska kunna generaliseras, 

bör bortfallet vara litet.  

En del informanter avböjde att delta i studierna, vilket ledde till att vissa artiklar har ett större 

bortfall eller ej redovisat bortfall. Detta kan förklaras genom att studiens syfte besvarar ett 

känsligt ämne att prata om inom sjukvården. Dock redovisas liknande aspekter och attityder i 

samtliga artiklar, vilket kan anses öka pålitligheten kring dess kvalitativa data i föreliggande 

studie.  

 

Samtliga artiklar som valts har översatts av författarna från engelska till svenska.  Engelska är 

inget modersmål hos författarna, vilket ger begränsningar vid översättningen. Vidare är 

artiklarnas ursprung från olika länder och sjuksköterskors befattning kan skilja sig åt i 

respektive länder. Detta kan vara en svaghet att sjuksköterskors arbetsroll kan variera och ha 

olika betydelse. Trots annorlunda ursprung visar resultatet att den specifika uppgiften 

läkemedelshantering och sjuksköterskors attityder till detta var liknande i artiklarna. Det 

föreligger alltid en risk att misstolka information och förvrida resultatet.  För att minimera 

detta följdes Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Pålitligheten för föreliggande 

resultat grundas i analysen. Således följdes den noggrant från första fasen till den sista. 

 

Ingen begränsning av artiklarna till endast Norden gjordes eftersom detta skulle kunna hämma 

överförbarheten i föreliggande resultat. Därför har artiklar från Europa, USA och någon 

artikel från Asien och Sydamerika valts. Däremot har en begränsning huvudsakligen gjorts till 

artiklar som berör sjuksköterskor inom somatiken. Alltså har psykiatrin i huvudsak 

exkluderats och dess område är ej belyst här. Inom somatiken har det inte skett någon 
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begränsning, exempelvis att välja artiklar som endast berör sjuksköterskor inom 

medicinkliniken. Att i huvudsak begränsa material från somatiska avdelningar kan vara en 

styrka. Därmed skulle ett alltför brett område att belysa, försvåra möjligheterna till ett djup i 

föreliggande studie.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016, s.59) ska en rad etiska överväganden vid 

litteraturstudier beträffande urval och presentation av resultat uppmärksammas och övervägas. 

Intresset för att samla in ny kunskap, ska alltid vägas mot kravet att skydda de individer som 

deltar i undersökningar (ibid.). Följaktligen har författarna vid samtliga artiklar noggrant 

granskat innehållet för att säkerhetsställa att artiklarna uppfyllt etiska överväganden, samt att 

kraven uppfyllts för att skydda individerna som deltog i undersökningarna. Detta för att 

forskning, särskilt inom vårdvetenskapen i flera anseenden kan beröra känsliga områden och 

bör bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, utan bekostnad av medverkande individers integritet. 

Samtliga artiklar i föreliggande studie tagit hänsyn till etiska överväganden. Detta innebär att 

informanterna i studierna har gett samtycke och fått information om studiens syfte, samt att 

materialet var sekretessbelagt. De blev även informerade att materialet endast skulle användas 

i studierna och att de kunde avbryta sin medverkan under studiens gång. Således anses detta 

stärka föreliggande studie.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att arbetsmiljön är en avgörande komponent för att 

uppmärksamma läkemedelsmisstag som begås. Sjuksköterskor behöver följaktligen känna sig 

trygga för att våga vara uppriktiga mot kollegor och arbetsledning när det kommer till 

läkemedelsmisstag. Detta styrks också av Keers, Williams, Cooke och Ashcroft (2017) som 

bekräftar att en förhindrande arbetsmiljö ger upphov till känslor som otrygghet hos 

sjuksköterskor. Således kan följden av detta påverka deras benägenhet att söka hjälp vid 

frågor eller problem. Dahlberg och Segesten (2010, s.214–215) menar ju att som 

sjuksköterska inte ha tillgång till det stöd som hen behöver, kan det under pressade 

arbetsförhållanden bidra till att deras förmåga att kunna relatera till patienten i sammanhanget 

går förlorad. 

  

Det bör även betonas att när en känsla av otrygghet bland sjuksköterskor är märkbar, kan det 

vara svårt att bli av med en sådan känsla. Altmann (2008) antyder att affektiva upplevelser 

baseras på tidigare upplevelser eller erfarenheter. Alltså krävs det ett korrekt agerande av 

arbetsledningen att vidta nödvändiga åtgärder för att återfå ett tryggt arbetsklimat. Vidare 

bekräftar Härkänen, Saano och Vehviläinen-Julkunen (2017) att en sådan osäker arbetsmiljö 

är relativt vanligt, och ger där av förslag på åtgärder för att förbättra arbetsklimatet som ger 

upphov till en otrygghet bland sjuksköterskor. En lugn och funktionell arbetsmiljö motverkar 

att hastiga och ogenomtänkta beslut tas, vilket följaktligen främjar sjuksköterskors förmåga 

att kunna koncentrera sig och fatta beslut som de kan stå för (ibid.). 

 

 Utifrån denna kunskap kan det konstateras att det är viktigt att ett sådant fenomen 

uppmärksammas, samt att arbetsledningen tar ansvar och vidtar åtgärder mot de 

problemområden som bidrar till otrygghet på arbetsplatsen.  Detta för att främja 

sjuksköterskors möjligheter till att våga träda fram, vara öppna och ärliga när ett misstag 

begås.  

Sjögren (2015, s.352–353) beskriver vidare att i dessa situationer är det enklast att avstå från 

ett ansvar. Det krävs alltså mycket av en person för att ta ett sådant ansvar. Ansvaret kan göra 

anspråk på det personliga planet, vilket innebär att det berör en som människa. Således krävs 

det mycket mod av en människa, för att kunna bidra till förbättring (ibid.). 
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I resultatet framkommer vidare att sjuksköterskor saknade tydliga riktlinjer kring 

läkemedelshantering. Detta mynnade ut i att de istället tog genvägar och en viss inställning till 

läkemedelshanteringen. Harnell, Mackinnon, Sketris och Fleming (2012) belyser systematiska 

brister som skapar hinder och försvårar läkemedelshanteringen. Detta innebar hur saker 

sköttes inom systemet. Uppfattningen var att systemet var ineffektivt och inga förändringar 

syntes. Förtroendet till systemet brast då hos sjuksköterskorna.  De tog istället saken i egna 

händer.  

Birkler (2007, s.156–166) menar att i ett sådant scenario ställs sjuksköterskorna inför ett etiskt 

dilemma där de får använda sig av generella värdeomdömen för vad som gör gott eller ont. De 

måste ju enligt konsekvensetiken värdera vilken handling som har störst etiskt värde för sin 

patient. Antingen tillämpa ett icke-fungerade systems kriterier eller agera självständigt med 

påföljande patientsäkerhetsrisker.  Sjuksköterskan bör därav reflektera innan handling, för att 

återfå fotfäste och kontroll i situationen. Altmann (2008) beskriver att den kognitiva förmågan 

grundar sig i förmågan att kunna förstå en komplex situation, eller vara oförstående till 

densamme. 

En attityd och agerande utan ett reflekterande förhållningssätt till problemet, kan ej på 

långsikt skapa förutsättningar på långsikt för en god och säker vård. Currie och Watterson 

(2007) beskriver förslag till förbättring rörande sjuksköterskors möjlighet att på ett korrekt 

sätt följa policy kring säker läkemedelshantering. Exempelvis skulle ett forum bildas där 

sjuksköterskor och andra professioner kunde dela varandras tankar och erfarenheter om 

läkemedelshantering. Där kunde lärdom tas av incidenter och händelser som nästan lett till ett 

misstag.  Detta för att lära sig av misslyckande och att uppnå förbättring samt i slutändan 

stärka patientsäkerheten (ibid.).  

 

I resultatet framställs sjuksköterskors rädsla för disciplinära åtgärder, vilket har visat sig 

prägla deras attityd till läkemedelshantering negativt. Detta resulterade i att rädslan hämmade 

sjuksköterskorna att agera korrekt kring dessa misstag. Detta bekräftas av Hartnell, et al., 

(2012) som beskriver att rädsla är en barriär som skapats av en kultur med ett synsätt att 

bestraffa individer som begått misstag. Således är sjuksköterskorna rädda för konsekvenserna 

av ett läkemedelsmisstag och att få en orättvis behandling. Vidare beskriver Brady, Malone 

och Fleming (2009) hur sjuksköterskor valde att inte rapportera läkemedelsmisstag, eftersom 

de var rädda för en negativ respons och dess konsekvenser.  

 

Ur ett konsekvensetiskt synsätt finns det en risk att konsekvenserna i vissa fall anses ha större 

värde än patienten själv. Därmed kan synsättet att patienten är en unik människa gå förlorad i 

sjuksköterskans tankar kring processen att rättfärdiga sina handlingar. I praktiken innebär 

detta att konsekvenserna för sjuksköterskan kan ha ett större värde än konsekvenserna för 

patienten, vilket kan avgöra valet av handlingar (Birkler, 2007, s.156-166).  

Idag är det relativt vanligt idag att det finns en rädsla hos sjuksköterskor att erkänna sina 

läkemedelsmisstag. Alltså kan rädslan göra att sjuksköterskan utgår från sig själv, istället för 

att utgå från den handlingen som har störst etiskt värde för patienten. Följderna av ett sådant 

problem innebär att det inte diskuteras öppet om begångna misstag, men även att misstag 

mörkläggs istället för att lyftas fram till förbättring. Alltså har detta en negativ påverkan på 

patientsäkerheten. Samtidigt bör det finnas sätt att övervinna detta.  
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Brady, et al., (2009) framhäver intressanta aspekter i föregående resultat. De förespråkar att 

ett icke-bestraffande synsätt som bör anammas av fler. En så kallad ”no-blame” kultur som 

uppmuntrar rapportering av läkemedelsmisstag för att i sin tur förbättra vården långsiktigt. 

Detta innebär ett säkert och konfidentiellt sätt att analysera och förebygga misstag inom 

hälso- och sjukvården. Misstag som skett skulle alltså med större sannolikhet rapporteras om 

det inte skulle resultera i bestraffning för sjuksköterskan. Genom att rapportera, skulle det 

leda till åtgärder som stöttade hen och förhindrade ytterligare misstag. Sjuksköterskor ska 

kunna begå och rapportera läkemedelsmisstag, trots att det ska ses som en allvarlig förseelse. 

Samtidigt belyser Dahlberg och Segesten (2010, s.193) vårdarens ansvar, vilket innebär att 

vårdaren har en skyldighet att med all sin kunskap och kompetens bedriva en god vård. 

Forsberg (2016) menar att det krävs både vilja, mod och förståelse för varandra bland 

samtliga yrkesprofessioner inom vården, för att utnyttja fördelarna med att ta ett gemensamt 

ansvar. 

 

I resultatet framkommer hur sjuksköterskor kan känna skam och skuld efter att ha begått ett 

läkemedelsmisstag. Dessa känslor påverkar och färgar hens förhållningssätt till 

läkemedelshantering. Alltså kan de vara rädda att förlora patientens förtroende, samtidigt som 

hen fylls av skam och skuld efter incidenten. Detta bekräftas av Santos, Silva, Munari och 

Miasso (2007) som menar att denna skuld och skam som uppstår är vanligt bland 

sjuksköterskor och grundas ofta i att individen klandrar sig själv. De känner att deras egen 

brist i uppmärksamhet har lett till att skada en annan människa.  

Skam och skuld är en känsla som också hotar den professionella synen på sjuksköterskan, 

trots att det övervägs att människor kan begå misstag. Sjuksköterskan kan således utsättas för 

svåra och ogynnsamma bedömningar kring hens professionella ansvar och kompetens av 

kollegor och patienter (ibid.). Efter ett läkemedelsmisstag är patienten det självklara offret.  

Samtidigt är sjuksköterskan det sekundära offret, som drabbas av dessa starka känslor och 

dess påverkan på den professionella yrkesrollen.  För att kunna bearbeta dessa känslor menar 

Sjögren (2015) att genom reflektion kan ett professionellt förhållningssätt uppnås. Genom att 

förvalta, utföra samt verkställa sina uppgifter kan sjuksköterskan således slippa skuld för de 

val som görs i arbetet. Genom att ansvara för sig själv och sina egna känslor, kan 

sjuksköterskan ansvara och vårda andra (ibid.). 

I resultatet framkommer också att bristande kunskap kan bidra till att sjuksköterskor till viss 

del frånsäger sig ansvaret när läkemedelsmisstag begås. Ett sådant fenomen bekräftas av 

Hartnell, MacKinnon, Sketris och Fleming (2017) som påvisar att sjuksköterskor i vissa fall 

frånsäger sig ansvaret att rapportera. Detta eftersom de beskyller arbetsledningen för att inte 

ge goda förutsättningar för sjuksköterskor att rapportera sina läkemedelsmisstag. Vidare 

beskrivs det hur det skapas en frustration bland sjuksköterskor gentemot arbetsledningen. Det 

ger upphov till ett förhållningssätt som exempelvis innebär att frånsäga sig ansvaret att 

rapportera till någon annan (ibid.). 

  

Sjögren (2015) hävdar istället att sjuksköterskors ansvar egentligen inte har några 

begränsningar. Det är snarare ett ställningstagande hos sjuksköterskan att i de situationer där 

det krävs, även ta ansvar för kollegors ansvarstagande när det brister. Ibland behöver 

exempelvis en kollega hjälp och stöd i sitt arbete, vilket kan innebära att ta ansvar för den 

andres ansvar. Genom att ta ansvar för den andre, för det oss samman och frambringar en 

möjlighet att tillsammans kämpa för den som lider. Ett sådant ansvarstagande öppnar och 

bekräftar följaktligen bådas värdighet (ibid.).  

Ett synsätt som bidrar till en stödjande och lärande miljö bör anammas, vilket skulle kunna 

forma attityder till att ta hjälp av varandra, istället för att tvinga över ansvaret på någon annan.  
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Harnell et al. (2017) beskriver förslag på åtgärder såsom att ytterligare utbildning är en viktig 

del kring rapporteringsprocessen i de fall där kunskap brister. Detta för att rapporteringen ska 

fungera optimalt. Om sjuksköterskor inte har tillräcklig god kunskap eller stöttning gällande 

vad, hur och varför de ska rapportera, fallerar rapporteringsprocessen.  Med hjälp av ökad 

kunskap, kan det underlätta till förmågan att agera och rapportera vid upptäckta 

läkemedelsmisstag, istället för att blunda för dem. 

 

 

I resultatet framkommer det också tydligt att det finns en attityd bland sjuksköterskor att 

sällan rapportera läkemedelsmisstag som inte orsakade allvarligare skador på patienten. Det 

fanns alltså delade uppfattningar om just definitionen kring ett läkemedelsmisstag. En 

huvudsaklig anledning bland sjuksköterskor till att inte rapportera läkemedelsmisstag, beror 

på att misstag som inte orsakat någon skada på patienten inte anses vara ett misstag (Espin, 

Wickson-Griffiths, Wilson & Lingard, 2010). 

 

Birkler (2007, s.156–157) beskriver vidare ur ett konsekvensetiskt synsätt att innan en 

handling begås, bör sjuksköterskan reflektera noggrant kring konsekvenserna och sitt val av 

handlande. Handlingen bör i sin helhet gagna patienten på bästa sätt. Ifall det saknas 

tillräcklig kunskap eller förståelse vid reflektionen, kan det leda till olämpliga handlingar som 

missgynnar patienten. Exempelvis att inte rapportera mindre allvarliga begångna fel. Altmann 

(2008) menar ju att ett beteende är resultatet av en kognitiv och en affektiv bedömning, vilket 

i slutändan avgör individens val av handling.  

 

Till följd av detta fanns det en negativ inställning bland sjuksköterskor till att rapportera 

läkemedelsmisstag. Dels på grund av bekvämlighetsskäl, men också till viss del en oförståelse 

för syftet och fördelarna med att rapportera alla misstag, inklusive nära begångna misstag. Så 

länge en attityd till att vissa läkemedelsmisstag är accepterade bland sjuksköterskor inom 

vården, missgynnar det i framtiden att förbättra patientsäkerheten och vården som helhet. 

Detta styrks av Brady, Malone och Fleming (2009) som menar att när läkemedelsmisstag eller 

nära åstadkomna misstag inte rapporteras, förloras viktig kunskap.  

 

SLUTSATS 

Studien utgår från ett sjuksköterskeperspektiv som ger en inblick kring uppkomst av attityder 

och dess påverkan på läkemedelshantering i praktiken. I studien framkommer det att affektiva 

upplevelser såsom rädsla för disciplinära åtgärder, kognitiv förmåga att förstå eller vara 

oförstående kring exempelvis ett läkemedelsmisstag, formar sjuksköterskans beteende och 

agerande till läkemedelsmisstag.  Sådana attityder bland sjuksköterskor har en negativ 

påverkan på patientsäkerheten, vilket måste lyftas och förändras. Detta för att kunna förbättra 

patientsäkerheten och erbjuda en bättre vård i framtiden. Alltså om misstag inte hanteras av 

sjuksköterskor på ett korrekt sätt, finns det ingen möjlighet till att förebygga 

läkemedelsmisstag.  Det krävs mer forskning kring sjuksköterskors attityder och dess 

påverkan på läkemedelshanteringen. Detta eftersom det är ett outforskat ämne som behöver 

utforskas djupare för att få en bredare förståelse kring fenomenet. 



 
 

REFERENSER 

 
*Aljadhey, H., Mahmoud, M.A., Hassali, M.A., Alrasheedy, A., Alahmad, A., Saleem, F., 

Sheikh, A., Murray, M., & Bates, D-W. (2013). Challenges to and the future of medication 

safety in Saudi Arabia: A qualitative study. Saudi Pharmaceutical Journal, (22), s, 22, 326–

332. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2013.08.001 

 

Altmann, T., K. (2008): Attitude: A Concept Analysis. Nursing forum, 43(3), s. 144-150. doi: 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10,1111/j.1744–6198.2008.00106.x 

 

*Albaquisi, M., Tonna, A., Strath, A., & Stewart, D. (2016). Exploring behavioural 

determinants relating to health professional reporting of medication errors: a qualitative study 

using the Theoretical Domains Framework. Eur J Clin Pharmacol, (72), s,887-895. 

 

Aydon, L., Hauck, Y., Zimmer, M., & Murdoch, J. Factors influencing a nurse´s decision to 

question medication administration in a neonatal clinical care unit. Journal of clinical nursing, 

25, s. 2468-2477. doi: 10,1111/jocn.13277 

Barajas, K., E., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1.utg). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad – Etik och människosyn. Stockholm: Liber 

Brady, A-M., Malone, A-M., & Fleming, S. (2009). A literature review of the individual and 

systems factors that contribute to medication errors in nursing practice. Journal of Nursing 

Management, 17, s. 679–697. doi:10.1111/j.1365-2834.2009.00995.x  

Currie, L., & Watterson, L. (2007). Challenges in delivering safe patient care: a commentary 

on quality improvement initative, Journal of Nursing Management, (15), 7, s.162–168. 

doi:10.1111/j.1365-2834.2007.00627.x  

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. (1.utg). 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Espina, S., Griffiths, W-M., Wilson, M., & Lindgard, L. (2010). To report or not to report: A 

descriptive study exploring ICU nurses’ perceptions of error and error reporting. Intensive & 

Critical Care Nursing, (26), 9, s. 1-9. doi: 10.1016/j.iccn.2009.10.002 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015): Handbok i kvalitativ analys. (2.utg). Stockholm: 

Författarna och Liber AB 

 

Flynn, F., Evanish, J. Q., Fernald, J. M., Hutchinson, D. E., & Lefaiver, C. (2016). 

Progressive care nurses improving patient safety by limiting interruptions during medication 

administration: American journal of critical care, 36(4), s. 19-35. doi: 

http://dx.doi.org/10.4037/ccn2016498 

 

Forsberg, A., (2016). Omvårdnad på akademisk grund: Att utvecklas och ta ansvar. Natur & 

Kultur, Stockholm 

 



 
 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentationer av omvårdnadsforskning (4. uppl. ed.). Stockholm: Natur & Kultur. 
 

Fyhr, A., (2015). Iordningställande och administrering. [Läkemedelshantering]. Segander, M 

(red) Vårdhandboken. Hämtad 2017-02-28 från: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Lakemedelshantering/Iordningsstallande-och-

administrering/ 

 

*Gimenes, F.R.E., Torrueri, M.C.G,R., Rocha,C,S G., Rocha, F.L.R., Silva, B-C, E.A., 

Shasanmi, R.O., & Cassiani, H-B. (2016). Applying an ecological restoration approach to 

study patient safety culture in an intensive care unit. Journal of Clinical Nursing, (25), s,13, 

1073–1085. doi: dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/jocn. 
 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. (24), 105-112.doi: 

10.1016/j.nedt.2003,10,001 

Kavanagh., C. (2017). Medication governance: preventing errors and promoting patient 

safety. British Journal of Nursing, (3), 7s. 159–165. 

Keers, R. N., Williams, S. D., Cooke, J., & Ashcroft, D. M. (2017). Understanding the causes 

of intravenous medication administration errors in hospitals: a qualitative critical incident 

study.  

 

Hartnell, N., Mackinnon, N., Sketris, I., & Fleming, M. (2017). Identifying, understanding 

and overcoming barriers to medication error reporting in hospitals: a focus group study. BMJ 

Quality & safety. (21), 8,s. 361-368.  

Haw, C., Stubbs, J., & G. L. (2014). Barriers to the reporting of medication administration 

errors and near misses: an interview study of nurses at a psychiatric hospital. Journal of 

Psychiatric & Mental Health Nursing, (21), 9,s. 797-805.doi: 10.1111/jpm.12143  

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association Declaration of Helsinki). (2017). 

Hämtad 2017- 03-01 

Hung, C-C., Chu, T-P., Lee, B-O., & Hsiao, C-C. (2015). Nurses’ attitude and intentions of 

medication administration error reporting. Journal of Clinical Nursing, (25), 10,s. 345-

354.doi: http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/jjns.12113  

Härkänen, M., Saano, S., & Vehviläinen- Julkunen, K. (2016). Using incident reports to 

inform the prevention of medication administration errors. Journal of Clinical Nursing, doi: 

10.1111/jocn.13713 

*McBride – Henry, K., & Foureur, M. (2007). A secondary care nursing perspective on 

medication administration safety. Journal of Advanced Nursing, (60) 9,s. 58-66.doi: 

10.1111/j.1365-2648.2007.04378.x  

Nationalencyklopedin (2009). Attityd. Hämtad 2017-03-14, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/I&C3%A5ng/attityd 

*Pazokian, M., Tafreshi-Zagheri, M., & Rassouli, M. (2014). Iranian nurses’ perspectives on 

factors influencing medication errors. International Nursing Review, (61), s. 246–254. doi: 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/inr.12086  

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/jpm.12143
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/j.1365-2648.2007.04378.x


 
 

 

*Petrova, E., Baldacchino, D., & Camilleri, M. (2009). Nurses’ perceptions of medication 

errors in Malta. Nursing Standard, 8,s. 41-48. 

 

Polit, D., F., & Beck, T. (2010): Nursing research: Appraising evidence for nursing practice. 

(7.utg). Philadelphia: Williams & Wilkins 

 

*Samsiah, A., Othman, N., Jamshed., S & Hassali, A. (2016). Perceptions and Attitudes 

towards Medication Error Reporting in Primary Care Clinics: A Qualitative Study in 

Malaysia. doi: 10.1371/journal.rone.0166114 

*Sanghera, I., S., Franklin, B., D., & Dhillon, S. (2007): The attitudes and beliefs of 

healthcare professionals on the causes and reporting of medication errors in a UK Intensive 

care unit. Journal of anaesthetists of Great Britain and Ireland, 62, s. 53-61. 

doi:10,1111/j.1365–2044.2006.04858.x 

 

Santos, J.A., Silva, A., Munari, D. B., & Miasso, A. I. (2007). Feelings of nursing 

professionals after the occurrence of medication errors. Acta Paulista de Enfermagem, (4), 

6,s. 483-488.  

 

*Schelbred, A-B., & Nord, R. (2007). Nurses’ experience of drug administration errors. 

Journal of Advanced Nursing, (60), 8s. 317-324.doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04437.x  
 

SFS 1982:7673. Hälso-och sjukvårdslag. Socialdepartementet. 

SFS: 2010:659: Patientsäkerhetslag. Socialdepartementet.  

Sjögren, R. (2015). Ansvar. I.B.  Wiklund - Gustin., & Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praxis. (s.349–360). Författarna och Studentlitteratur. 

Smeulers, M., Onderwater, A. T., Van Zweiten, M. C. B., & Vermeulen, H. (2014). Nurses’ 

experiences and perspectives on medication safety practices: an explorative qualitative study. 

Journal of Nursing Management, 22, s. 276-285. doi: 10.1111/jonm.12225 

*Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2012). A qualitative study on 

Iranian nurses’ experiences and perspective on how to provide safe care in clinical practice. 

Journal of Research in Nursing, (18), 15, s. 351-365.doi: 10.1177/1744987112451578 

 

Öhrn, A. (2014). Patientsäkerhet. I Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens 

grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1 (1:2) 

Sökschema för artiklar 

 

Databas Datum Sökord Träffar Vald artikel 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

21/2- 2017 Medication Errors (MM) 2238  

  AND Drug administration 318  

  AND Patient Safety 36 1 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

21/2- 2017 Medication Errors (MM) 2238  

  AND Drug Administration 318  

  AND Organizational Culture (DH) 15 1 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

21/2- 2017  

 

4/4- 2017 

 

5/4- 2017 

Medication Errors (MM) 2238  

  AND Nurse Attitudes 51 6 

CINAHL 

Peer-Reviewed  

2007-2016 

5/4- 2017 Medication Errors (MM) 2238  

  AND Nurse Attitudes (DH) 44 2 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

21/2- 2017 Drug Administration (MM) 1167  

  AND Medication Errors (DH) 139  

  AND Patient Safety (DH) 30 1 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

21/2- 201 Medication Errors (MM) 2231  

  AND Nursing Role 35 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1 (2:2) 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

3/4–2017 Nurse Attitudes 

(MM) 

5168  

  AND Patient Safety  113  

  AND Healthcare Errors  8 1 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

3/4–2017  Medication Errors (MM) 2231   

  AND Patient Safety  254  

  AND Nursing Role  6 1 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

3/4–2017 Medication Errors (MM) 2231  

  AND Patient Safety 254  

  AND Nursing Attitudes  4 1 

CINAHL 

Peer-Reviewed  

2007-2017 

4/4-2017 Medication Errors (MM) 2231  

  AND Attitude Of Health Personnel  8 1 

PubMed 

Peer- Reviewed  

2007-2017 

7/4- 2017 Medication Errors (Mesh-Terms) 7283  

  AND Workload  

 

86 2 

  AND Organizational Culture  78  

  AND Attitude of Health Personnel 22 2 

PubMed 

Peer- Reviewed  

2007-2017 

7/4-2017 Nurses’ Perceptions of Error and 

Error reporting 

25 1 

PubMed  

Peer-Reviewed 

2007-2017  

7/4-2017 Attitudes Medication Error 

Reporting 

131 1 

CINAHL 

Peer-Reviewed 

2007-2017 

1/4-2017 Attitude (MM) 2044  

  AND Nurse Attitudes (DH) 5 1 

      



 
 

 Bilaga 2 (1:3) 

 

Checklista för kvalitetsgranskning 

  

A. Syftet med studien?  

....................................................................................................................................  

  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

....................................................................................................................................  

  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

• Ja   

• Nej  

  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

• Ja   

• Nej  

  

Var genomfördes undersökningen? 

..............................................................................................................................................  

  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

.....................................................................................................................................................  

  

Vilken urvalsmetod användes?  

• Strategiskt urval  

• Snöbollsurval  

• Teoretiskt urval  

• Ej angivet  

  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund) 

.................................................................. ..................................................................................  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

• Ja  

• Nej  

  

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)?  

• Ja   

• Nej 

  

Beskriv: .................................................................. ..................................................................  

  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: .....................................................................................................................................  
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Ange datainsamlingsmetod:  

• ostrukturerade intervjuer  

• halvstrukturerade intervjuer  

• fokusgrupper  

• observationer  

• video-/bandinspelning  

• skrivna texter eller teckningar  

  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

• Ja  

• Nej  

  

D. Dataanalys 

  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

......................................................................................................................................................  

Ange om:  

• Teman är utvecklade som begrepp  

• Det finns episodiskt presenterade citat  

• De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna ∙ 

svaren är kodade  

  

Resultatbeskrivning: 

.................................................................. ..................................................................................  

  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

• Ja  

• Nej  

  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

• Ja  

• Nej  

  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

• Ja  

• Nej  

  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

• Ja  

• Nej  

  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

• Ja  

• Nej  

  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

• Ja  

• Nej  
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E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

• Ja  

• Nej  

  

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

• Ja  

• Nej  

  

Har resultaten klinisk relevans?  

• Ja  

• Nej  

  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

• Ja  

• Nej  

  

Finns risk för bias?  

• Ja  

• Nej  

  

Vilken slutsats drar författaren?  

.................................................................. ...................................................................................  

  

Håller du med om slutsatserna?  

• Ja  

• Nej  

  

Om nej, varför inte? 

......................................................................................................................................................  

  

Ska artikeln inkluderas? 

• Ja 

• Nej 
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Artikelöversikt 

Aljadhey, H., Mahmoud, M.A., Hassali, M.A., Alrasheedy, A., Alahmad, A., Saleem, F., 

Sheikh, A., Murray, M., & Bates, D-W. (2013). Challenges to and the future of medication 

safety in Saudi Arabia: A qualitative study. 

 

I föreliggande studie var syftet att utforska sjukvårdspersonalens perspektiv kring nuvarande 

problem gällande säker läkemedelshantering på sjukhus belägna i Saudiarabien.  

Studien hade en kvalitativ ansats genom att tillämpa gruppdiskussioner för att samla in data, 

varvid 65 informanter deltog vid gruppdiskussionerna.  

I resultatet presenterades faktorer som bidrog till problem kring säker läkemedelshantering 

och därmed bidrog till underrapportering på sjukhusen. Faktorerna var exempelvis 

kommunikations brister, och avsaknad av principfasta utbildningsprogram på sjukhuset med 

syfte förbättra säkerheten kring läkemedelshantering. 

Andra faktorer berodde på bristande medvetenhet kring läkemedelsmisstag vilket ansågs vara 

en huvudsaklig barriär till underrapportering. 

Förbättringspunkter som diskuterades i studien var att införskaffa utbildningsprogram till 

sjukhuspersonalen, men också förändra kulturen på sjukhusen gällande vikten av att 

rapportera misstag, utan att beskylla individen som begått misstaget. 

 

Albaquisi, M., Tonna, A., Strath, A., & Stewart, D. (2016). Exploring behavioural 

determinants relating to health professional reporting of medication errors: a qualitative study 

using the Theoretical Domains Framework 

 

I föreliggande studie var syftet att beskriva och förstå beteendemässigt avgörande faktorer 

bland olika sjukvårdsprofessioner kring förmågan att rapportera läkemedelsmisstag i de 

Förenade Arabemiraten. 

Studien använde sig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjufrågor, varav 

29 medverkande informanter. 

Det framkom i studien att det förekom bristande medvetenhet och kunskap kring sjukhusets 

riktlinjer och system, men även att bristande återkoppling från arbetsledning vid rapporterade 

misstag.  

Andra exempel på fynd som lyfts fram i studiens resultat var, känslan av rädsla och orolighet 

inför konsekvenserna av att erkänna ett misstag, tidsbrist till att rapportera, eller med ovilja 

rapportera kollegor de tyckte mycket om. 

Sammanfattningsvis i denna studie kunde beteendemässigt identifierade faktorer samt 

missgynnande arbetsförhållanden, kopplas samman med negativa påverkan kring förmågan 

att rapportera läkemedelsmisstag bland vårdpersonalen. 

 

Gimenes, F.R.E., Torrueri, M.C.G,R., Rocha,C,S G., Rocha, F.L.R., Silva, B-C, E.A., 

Shasanmi, R.O., & Cassiani, H-B. (2016). Applying an ecological restoration approach to 

study patient safety culture in an intensive care unit. 

 

I föreliggande studie var syftet att öka förståelsen kring en säker läkemedelskultur, samt 

kartlägga problem som missgynnar en säker läkemedelskultur. Studiens använde sig av 

kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjufrågor fördelat på 23 informanter. 

I studien påvisades hur förekomsten av en stödjande arbetsmiljö formar en säker 

läkemedelskultur, samt barriärer som hindrar att en säker läkemedelskultur skulle kunna  
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efterföljas.  Detta gav upphov till två teman kring detta fenomen: Läkemedelssystemet formar 

patientsäkerheten och känsla av hjälplöshet att upprätthålla patientsäkerheten. 

Under temat läkemedelssystemet formar patientsäkerheten framkom positiva aspekter såsom 

att förekomsten av ett säkert och fungerande organisatoriskt system för läkemedelshantering, 

minskade risken för att läkemedelsmisstag skulle kunna inträffa.  

Informanterna diskuterade även förbättringspunkter där läkemedelssystemet brast, såsom 

sjuksköterskors möjlighet till att själva ha kunnat påverka och diskutera kring deras 

arbetsförhållanden.  

 

Vidare under temat känsla av hjälplöshet att upprätthålla patientsäkerheten, framkom sådant 

som hindrade informanterna till att upprätthålla patientsäkerheten, och därmed bidrog till att 

läkemedelsmisstag begicks. 

Studien lyfter fram känslor som att känna sig övergiven pågrund av bristande samarbete och 

stöd från arbetsledningen. Exempel på ett sådant fenomen var när informanterna upplevde att 

arbetsledningen inte hjälpte till att lösa problemen relaterat till alldeles för hög 

arbetsbelastning.  

Andra väsentliga fynd i studien var att sjuksköterskor upplevde rädsla i samband med att 

rapportera läkemedelsmisstag pågrund av rädsla för att bli avskedade. 

Vidare presenteras i studiens resultat en uppfattning kring bristande riskhanteringspolicys 

såsom exempelvis brist på standardisering av läkemedelsnamn vid administrering. 

Studien ger även förslag på förbättringsåtgärder såsom att införa en riskhanteringskommitté 

på sjukhuset som enbart arbetar för att förebygga misstag. 

 

McBride – Henry, K., & Foureur, M. (2007). A secondary care nursing perspective on 

medication administration safety. 

 

Här studeras vikten av att sjuksköterskor förstår säker läkemedelshantering, faktorer som 

leder eller missgynnar att hantera läkemedel som kan leda till läkemedelsmisstag, samt hur 

komplex administrationen av läkemedel för sjuksköterskor är.  

Studien visar bland annat på att sjuksköterskor som delar läkemedel flera gånger per dag 

under en längre tid kan bli alltför bekväma, ”blinda” vilket bidrar till att en attityd som 

innebär att uppmärksamheten att dela fel inte uppmärksammas fören ett misstag väl begåtts. 

Det framkommer även att en negativ attityd hos sjuksköterskor gentemot ledningens stöd i 

samband med att sjuksköterskor känner sig osäkra som antyder att en stor bidragande faktor 

till läkemedelsmisstag är underbemanning och arbetsbelastning, vid akut behov av extra 

bemanning finns inget stöd från ledningen med extra personal att tillgå vilket resulterar att  

varje sköterska kan ha 10 patienter, dela flera olika tunga läkemedel till olika patienter att 

samtidigt vilken gör att det lätt kan begås misstag. 

Det framkommer även att det förekommer att det frångås policys och följer istället 

arbetsrelaterade kulturer och sunt förnuft.  

Att följa policys för patientsäkerhet och säker läkemedelshantering beskrivs som en viktig 

komponent till att förebygga läkemedelsmisstag. Dock finns det kulturer och attityder bland 

sjuksköterskor som inte uppfyller policyn, vilket kan ses som att de tar den enkla vägen. Det 

är ibland svårt att ändra på vissa personers attityder som arbetat länge på en avdelning utan att 

vidta bestraffande åtgärder, vilket framkommer i artikeln som negativa vidtagande, man vill 

inte bestraffa enskilda individer, en komplex situation för ansvariga avdelningschefer. Det 

framkommer även att ineffektiv kommunikation mellan kollegor äventyrar patientsäkerheten  
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och risk för läkemedelsmisstag, t.ex. om ett nytt läkemedel ordineras av läkare utan att  

informera sjuksköterskan.  

 

 

Pazokian, M., Tafreshi-Zagheri, M., & Rassouli, M. (2014). Iranian nurses’ perspectives on 

factors influencing medication errors 

 

I föreliggande studie var syftet att utforska sjuksköterskors perspektiv kring faktorer som 

bidrar till läkemedelsmisstag. 

Studien har följt en kvalitativ metod där data samlats med hjälp av semistrukturerade 

intervjufrågor bland 20 deltagande informanter. 

I studien påvisades att sjuksköterskor påverkades av bristande på uppmärksamhet från 

arbetsledning, vilket visade sig leda till minskad motivation och i vissa fall till och med tankar 

som att de vill lämna yrket. 

Artikeln lyfte även fram kulturella och organisatoriska faktorer hade stor inverkan på 

sjuksköterskor. Däribland diskuteras bland annat hur hög arbetsbelastning är kopplat till 

sjuksköterskors benägenhet till oundvikliga läkemedelsmisstag. 

Andra viktiga fyndkopplat till organisationen eller kulturen, var informanternas önskemål om 

ett tillåtande klimat för sjuksköterskor att uttrycka sig och våga erkänna läkemedelsmisstag. 

Önskemålen innefattade bland annat att inte behöva känna rädsla för konsekvenser av att 

rapportera, som därmed ansågs vara en viktig aspekt i att förbättra sjuksköterskors 

lärandeprocess kring att rapportera.  

 

Petrova, E., Baldacchino, D., & Camilleri, M. (2009). Nurses’ perceptions of medication 

errors in Malta 

 

En studie i Malta, där sjuksköterskors uppfattningar av läkemedelsfel och dess faktorer som 

kan till misstag lyfts. Vissa förhållningssätts belyses eftersom de påverkar sjuksköterskornas 

agerande till läkemedelshantering.  

Sjuksköterskorna i studien visar en enorm rädsla för att bli skuldbelagda om de begått ett 

läkemedelsmisstag. Således valde de att inte rapportera dessa misstag, trots att de är medvetna 

att det ska göras. Det finns en påtaglig oro över att patienter och familj ska förlora förtroende 

till dem.  N= 43. Datainsamlingen skedde mellan december, 2004 och januari, 2005. 

Slutsatsen som drogs visade att systemet måste förändras. De ska istället betona vikten av att 

rapportera ett läkemedelsmisstag och anta ett icke-bestraffande tillgångsvägasätt.   

 

Samsiah, A., Othman, N., Jamshed., S & Hassali, A. (2016). Perceptions and Attitudes 

towards Medication Error Reporting in Primary Care Clinics: A Qualitative Study in Malaysia  

 

I föreliggande studie är syftet att utforska och förstå sjuksköterskors uppfattningar och 

attityder till rapportering av läkemedelsmisstag. Studien tar även upp uppmärksammade 

omständigheter som hindrar och bidrar till att underrapportering på sjukhus runtom i 

Malaysia. 

Studien utfördes utifrån en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjufrågor som 

genomfördes i enskilt i ett intervjurum med de 31 deltagande informanterna. 
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I resultatet framkommer att det var allmänt känt att underrapportering förekom på 

informanternas arbetsplatser men att antalet rapporteringar varierade, där av var detta problem 

det huvudsakliga som diskuterades vid intervjuerna. 

I resultatet framkommer attityder som att nära orsakade misstag, och misstag som ej lett till 

skador på patienter var anledningar till lågt antal rapporteringar. 

Det framkom även en inställning att misstag som orsakades av fel verkningstid, fel mängd 

eller styrka, eller inte tillräcklig data kring varför patienten var ordinerad ett visst läkemedel 

ogärna rapporterades eftersom det ansågs vara mindre misstag som kunde lösas genom 

tydligare kommunikation. 

Studien tar även upp organisatoriska faktorer såsom att mer träning och utbildning kring 

rapporteringsprocessen som bidragande faktorer till att underrapportering sker. 

Arbetskulturen var ett annat problem som informanterna påpekade, såsom en rädsla för 

konsekvenser av att rapportera ett misstag.  

Artikeln presenterar även förslag på förebyggande åtgärder till att reducera antalet 

läkemedelsmisstag och öka sjuksköterskors medvetenhet och vilja till att rapportera misstag i 

framtiden. 

 

Sanghera, I., S., Franklin, B., D., & Dhillon, S. (2007): The attitudes and beliefs of healthcare 

professionals on the causes and reporting of medication errors in a UK Intensive care unit. 

 

I föreliggande studie var syftet att utforska attityder och inställningar bland sjuksköterskor 

relaterat till orsaker och rapportering av läkemedelsmisstag på en intensivvårdsavdelning i  

Storbritannien. Studien baserades på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjufrågor, fördelat på 13 medverkande informanter.  

Vid intervjuerna identifierades många bidragande faktorer, såsom bristande kommunikation, 

frekventa avbrott i samband med administrering av läkemedel. 

Vidare belyser studien organisatoriska faktorer såsom brist på tydlighet och brist på 

information och vägledning i sjukhusens policys. Både när det kom till säker hantering vid 

administrering, och vägledning i samband med hur rapporteringsprocessen gick till. Bristerna 

ledde till att sjuksköterskor inte korrekt följde de riktlinjer som fanns, men också en 

bidragande faktor till att underrapportering förekom. 

Det påvisades ett missnöje bland sjuksköterskor gentemot arbetsledningen som uppfattades 

visa bristande stöd när sjuksköterskorna behövde stöd, rådgivning eller hjälp. 

 

Schelbred, A-B., & Nord, R. (2007). Nurses’ experience of drug administration errors.  

Studien har intervjuat sjuksköterskor som begått läkemedelmisstag. Läkemedelshantering är 

en viktig uppgift. Med aspekter som hög arbetsbelastning, underbemanning m.m. riskerar 

sjuksköterskor att begå allvarliga fel. Ett sådant misstag kan ha katastrofala konsekvenser för 

patienten. Samtidigt har misstaget också en påverkan på individen som felade. Det visar sig 

att felmedicinering kan ha stor påverkan på sjuksköterskorna. Dels i deras professionella roll 

men även på det personliga planet. Vidare beskrivs hur deras inställning och attityd färgats av 

läkemedelsmisstagen.  

En aspekt som lyftes var att sjuksköterskorna var rädda att förlora sina patienters och 

kollegors förtroende. Det frambringade starka känslor hos informanterna som var signifikant 

påtaglig hos dem. De flesta sjuksköterskor i studien kunde acceptera sitt eget ansvar för  
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misstagen som gjorts. Trots detta belyses svårigheterna efter misstaget och hur många anser 

svårigheter att gå vidare. De vädjar att bli sedda och få mer professionellt stöd för att hantera 

situationen efter misstaget. Studiens metod var explorativ med en beskrivande design. 10 st. 

djupintervjuer genomfördes under 2003, med sjuksköterskor som begått läkemedelsmisstag. 

Slutsatsen som dras är att det bör finnas mer stöd för sjuksköterskor, vilket det inte finns idag.  

 

Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2012). A qualitative study on Iranian 

nurses’ experiences and perspective on how to provide safe care in clinical practice. 

 

I föreliggande studie var syftet att utforska och beskriva erfarenheter och perspektiv bland 

sjuksköterskor i Iran, kring hur de ska förbättra vården i den iranska sjukhuskulturen. 

Studien utgick från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer med 16 medverkande 

informanter.  

Resultatet berör både omständigheter som ger upphov till positiva attityder bland 

sjuksköterskor till att ta ansvar i sin arbetsroll gällande att främja patientsäkerheten. Exempel 

på sådana attityder var att sjuksköterskor kände sig motiverade och upplevde sig ha ett 

uppdrag att främja säkerheten för patienterna. Förekomsten av en sådan attityd påverkades av 

bland annat hur pass effektivt sjukhusets system var rörande strategier för att främja en sådan 

positiv attityd. 

Artikeln tar även upp bidragande faktorer till risker som kan leda till att patientsäkerheten 

glöms bort.  Några exempel på bidragande faktorer som försvårar främjandet av 

patientsäkerheten var personalbrist och hög arbetsbelastning. 

 

Arbetsledningen tas upp som en avgörande faktor till sjuksköterskors inställning och agerande 

för att främja patientsäkerheten. Däribland uppmärksammades arbetsledningens förmåga till 

att se till att sjuksköterskorna kände sig trygga på arbetsplatsen, vilket visade sig vara 

avgörande för att sjuksköterskorna skulle kunna främja patientsäkerheten. 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte  Metod  Deltagare/Bortfall Resultat Bedömd kvalité  

Aljadhey et al.  

 

2013 

 

Saudi-Arabien 

 

Saudi Pharmaceutical 

Journal 

Challenges to and the 

future of medication 

safety 

in Saudi Arabia: A 

qualitative study 

Undersöka vårdpersonals 

perspektiv om säker 

läkemedelshantering och 

patientsäkerhet i 

Saudiarabien. Detta för att 

identifiera utmaningar och 

för att kunna förbättra 

läkemedelssäkerhetspraxis. 

 

Totalt deltog 65 st. 

informanter som bestod 

av sjuksköterskor, 

läkare och apotekare. 

Informanterna delades 

upp nio grupper som 

fick diskutera kring 

ämnet och spelades in 

 

N=65 

Bortfall = 0 

Studien visade på olika 

faktorer som bidrog till 

felaktig 

läkemedelshantering. 

Aspekter som kultur 

lyftes som ett av de 

största hindren 

Hög 

Alqubaisi, M., Tonna, A., 

Strath, A., & Stewart, D. 

 

2016 

 

Förenade Arabemiraten   

 

 

Exploring behavioural 

determinants relating to 

health 

professional reporting 

of medication errors: a 

qualitative study 
using the Theoretical 

Domains Framework 

Syftet var att beskriva 

beteendet hos 

sjukvårdpersonl relaterat 

till rapportering av 

mediceringsfel 

Studien har en kvalitativ 

ansats med semi-

strukturerade intervjuer 

som rör personal från 

tre stora sjukhus i Abu 

Dhabi. 

 

N=43 

Bortfall = ej angett 

Datamättnad nåddes 

efter 29 intervjuer 

Det fanns både positiva 

faktorer som stärkte 

rapporteringen av 

mediceringsfel men 

även negativa aspekter. 

Dessa var att ej 

tillräcklig feedback 

gavs, konsekvenser på 

sin professionella roll 

och känslor som oro och 

rädsla kopplat till att 

rapportera 

Hög 

Gimenes et al. 

 

2015 

 

Brasilien 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Applying an ecological 

restoration approach to 

study patient safety 

culture in an intensive 

care unit 

 

Få en ökad förståelse för 

medicinsk säkerhetskultur 

och andra relevanta 

problem inom 

intensivvården med hjälp 

av ett återställande 

tillgångsvägasätt.  
 

Deltagarna delades in i 

fokusgrupper, där en 

sjuksköterska ledde 

gruppen med 

frågeställningar, vilket 

skapade en diskussion 

kring syftet. Deltagarna 

var sjuksköterskor och 

läkare 

 

N=23 

Bortfall: 0 

 

Slutsatsen var att 

kulturen för 

läkemedelshantering, 

formar i sin tur 

säkerheten för 

patienterna och dess 

känsla av hjälplöshet 

inför den rådande 

kulturen. Det krävdes en 

förbättring för att främja 

patientsäkerheten 

Hög 
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McBride – Henry, K., & 

Foureur, M 

 

2007 

 

Australien 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

A secondary care 

nursing perspective on 

medication 

administration safety 

Denna studie vill 

undersöka hur 

sjuksköterskor i sin 

arbetsmiljö upplever 

läkemedelshantering och 

de faktorer som kan bidra 

eller hota denna process. 

Kvalitativ ansats, där 

datainsamling skedde 

2005 med tre grupper 

bestående av 

sjuksköterskor 

undersöktes. 

Sjuksköterskorna fick 

dela med sig av sin syn 

på läkemedelshantering 

 

N=30 

Bortfall: 0 

Sjuksköterskorna hade 

en god förståelse av hur 

kulturen på avdelningen 

i relation till 

läkemedelshantering 

hade sin påverkan. Trots 

detta ansåg de att alla 

system inte fungerade 

väl och kunde variera på 

arbetsplatsen, vilket 

påverkade 

läkemedelshanteringen 

Hög 

Pazokian, M.; Tafreshi-

Zagheri, M. & Rassouli, 

M. 

 

2014 

 

Iran 

 

International Nursing 

Review  

Iranian nurses’ 

perspectives on factors 

influencing medication 

errors. 

Syftet med denna studien 

var att utforska ur ett 

sjuksköterskeperspektiv 

faktorer som påverkar till 

läkemedelsmisstag 

Studien hade en 

kvalitativ ansats i form 

av semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

skedde enskilt i ett 

intervjurum, det 

transkriberade 

materialet spelades 

sedan in på bandspelare. 

Inklusionskriterierna för 

studien var 

sjuksköterskor med 

minst 2 års 

arbetslivserfarenhet 

 

N = 20 

Bortfall: 0 

Två teman framkom 

bland de deltagande 

sjuksköterskorna. 

Individuella 

tillvägagångsätt som var 

karaktäristiskt för 

sjuksköterskorna. 

Kulturella och 

organisatoriska 

tillvägagångssätt 

gällande: 

Arbetsförhållanden, 

lärningsprocess, 

läkemedelsmisstag, 

strategier gällande 

risker, kunskap kring 

läkemedel samt 

oundvikliga 

läkemedelsmisstag. 

Hög 

Petrova, E., 

Baldacchino, D., & 

Camilleri, M. 

 

2009 

 

Malta 
 

Nursing Standard  

Nurses’ perceptions of 

medication errors in  

Malta 

 

Identifiera sjuksköterskors 

uppfattning av 

medicineringsfel, inklusive 

faktorer som kan bidra till 

fel och 

rappoteringsbarriärer. 

Mellan december 2004 

och januari 2005 

gjordes en undersökning 

bland sjuksköterskor 

som jobbade på 

allmänna sjukhus i 

Malta. 

 

N= 43 

Bortfall = 5 

 

Den främsta orsaken till 

att sjusköterskor inte 

ville rappotera sina 

medicineringsfel var 

skuld och rädsla för 

konsekvenserna. 

Orsaken till felen var 

distraktion i arbetet, 

tidsbrist m.m. 

Medelhög 



 
 

Bilaga 4 (3:4) 

Samsiah, A.; Othman, 

N.; Jamshed, S. & 

Hassali, A. 

 

2016 

 

Malaysia 

 

 

Perceptions and 

Attitudes towards 

Medication Error 

Reporting in Primary 

Care Clinics: A 

Qualitative Study in 

Malysia. 

Syftet med studien var att 

förstå och utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar och attityder 

gentemot att rapportera 

läkemedelsmisstag. 

Studien var kvalitativ 

genom att använda 

intervjuer som var mest 

lämpad för studiens 

syfte. Deltagarna i 

studien var från olika 

professioner inom 

hälso- och sjukvård från 

nio olika sjukhus i fyra 

olika distrikt. 

Intervjuerna gjordes 

individuellt på 

malaysiska som 

spelades in på 

bandspelare. Sedan 

översattes de av 

professionella 

översättare. Arton 

kvinnor och tretton män 

deltog i studien med 

arbetslivserfarenhet från 

3 månader-16 år. 

 

N=36 

Bortfall: 5 

Sex huvudteman och 

tjugoåtta koder 

identifierades i studien. 

Beroende på 

tillgängligheten av ett 

rapporteringssystem, 

framkom det att 

läkemedelsmisstag 

underrapporterades. Det 

framkom att anledningen 

till att fel uppstår spelade 

en viktig roll för att 

besluta om att rapportera 

ett misstag. 

Rapporteringssystemet, 

organisatoriska faktorer, 

förmågan att kunna 

rapportera, samt 

fördelarna med att 

rapportera identifierades  

också. 

Medelhög 

Sanghera, I. S.; 

Franklin, B. D.,& 

Dhillon, S. 

 

2007 

 

Storbritannien 

 

Journal of anaesthetists 

of Great Britain and 

Ireland 

The attitudes and beliefs 

of healthcare 

professionals on the 

causes and reporting of 

medication errors in a 

UK Intensive 

care unit. 

Syftet med studien var att 

utforska hälso- och 

sjukvårds professioners 

attityder och uppfattningar 

kring orsaken till 

läkemedelsmisstag samt 

rapportering av 

läkemedelsmisstag på en 

anestesiavdelning. 

Studien var kvalitativ 

och utfördes mellan 

augusti-november och 

var baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer i kombination 

med öppna 

intervjufrågor, för att få 

djupare och tydligare 

data.  

Målsättningen var även 

att identifiera 10 icke 

rapporterade misstag, 

samt minst 10 

rapportera misstag. 

Detta identifierades 

både genom 

observationer, samt från 

ett rapporteringssystem. 

 

N=13 

Bortfall: 0 

Sex teman identifierades i 

resultatet: Anledningar till 

misstag, aktiva misstag, 

förhållanden som bidrar 

till misstag, oundvikliga 

förhållanden, försvar, 

samt rapportering av 

misstag. Det framkom att 

bristande kommunikation, 

frekvent avbrutna, samt 

organisatoriska faktorer 

såsom oklara riktlinjer för 

vad som ska rapporteras, 

samt bristande 

återkoppling efter 

rapportering vad 

identifierade faktorer 

Hög 
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Schelbred, A-B., & 

Nord, R.  

2007 

Norge 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Nurses’ experiences of 

drug administration 

errors 

 

Syftet var att belysa 

sjuksköterskor känslor och 

erfarenheter där de begått 

allvarliga läkemedelsfel. 

Kvalitativ ansats med 

10 djupintervjuer 

gjordes under år 2003. 

Texten analyserades 

med en fenomenologisk 

metod.   

 

N= 10 

Bortfall = 0 

Läkemedelsfel kan ha stor 

inverkan på 

sjuksköterskor. Inte bara i 

deras roll som 

sjuksköterska, men även 

på deras person. 

Hög 

Vaismoradi, M.; Salsali, 

M.; Turunen, H. & 

Bondas, T. 

 

2012 

 

Iran 

 

Journal of Research in 

Nursingx 

A qualitative study on 

Iranian nurses’ 

experiences and 

perspectives on how to 

provide safe care in 

clinical practice 

Syftet med denna studie 

var att utforska och 

beskriva erfarenheter samt 

olika perspektiv för iranska 

sjuksköterskor i 

förhållande till hur man 

tillhandahåller säker vård i 

praktiken. 

Studien hade en 

kvalitativ design. 

Författarna använde 

semistrukturerade 

intervjuer på persiska, 

som sedan översattes till 

engelska. En tvåspråkig 

författare översatte, 

medan medförfattarna 

övervakade och 

bekräftade 

översättningsprocessen. 

Deltagande 

sjuksköterskor var alla 

kvinnor, arbetade på 

olika avdelningar på 

sjukhus, samt hade en 

arbetslivserfarenhet från 

1-15 år. 

 

N=16 

Bortfall: 0 

Under dataanalysen 

framkom tre huvudteman 

i resultatet: Att 

tillhandahålla säker vård 

som patienterna har rätt 

till, uppmuntrande 

ömsesidigt 

ansvarstagande bland 

vårdpersonal, samt 

ledarskapens ansvar för 

säker vård. 

Hög 

 

 

 

 

 



 
 

Exempel på analysprocessen                                                                                Bilaga 5 (1:2) 

Meningsbärande enhet  Kondenserad Kod  Underkategori Huvudkategori 
The frequency of medication 

errors is underestimated. The 

reporting of mistakes relies on 

awareness that 

errors have occurred and nurses’ 

willingness to 

report them. 

 

Reasons for not reporting 

medication 

errors included lack of positive 

feedback for good 

practice in medication 

administration, and the 

focus of blame tending to be on 

the individual 

rather than the system, 

particularly if something 

adverse happens to the patient. 

 

 

Frekvensen av läkemedelsfel är 

underskattad. Rapporteringen av 

misstagen förlitar sig på 

medvetenheten när ett fel 

uppstått och sjuksköterskors 

vilja att rapportera dem. 

 

 

Orsaker till att ej rapportera 

läkemedelsfel grundades i brist 

på positiv feedback för god 

medicinsk praxis och att skulden 

ofta hamnar på individen, 

snarare än systemet. Särskilt om 

det skadar patienten. 

 

Antalet medicineringsfel är 

lägre än det verkliga antalet. 

 

Sjuksköterskor har dålig 

erfarenhet av att rapportera 

 

 

 

Fokus på individen snarare än 

systemet. 

 

Ovilja att rapportera 

läkemedelsmisstag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädsla för disciplinära åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barriärer till 

underrapportering  

 

Mistakes also have the potential 

for serious effects on the nurse 

involved, ranging from feelings 

of 

guilt and fear to loss of clinical 

confidence and disciplinary 

action. 

 

 

Misstag kan ha allvarliga 

effekter på sjuksköterskan i 

from av skuld och rädsla för att 

förlora anseendet och 

disciplinära åtgärder. 

 

Skam för reaktioner 

 

Skuld gentemot patienten 

 

Skam att rapportera för att 

kunna förlora patientens och 

kollegors anseende. 

 

 

 

Skam och skuld 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5 (2:2) 

Organisational factors such as 

instilling a culture of safety 

were also found to impact 

positively the recovery process. 

A safety culture exists when 

structures, processes and 

individual perceptions align to 

prioritise safety as an important 

factor in an organization. 

 

Närvarande av en säker kultur i 

en organisation existerar när 

struktur, processer och 

individuella uppfattningar tillåts 

att prioritera säkerhet. 

Frånvaron av en säker kultur 

kan leda till missade säkerhets 

kontrolleringar och protokoller 

ignoreras 

 

Faktorer som bidrar till ökad 

säkerhet 

 

 

 

 

 

 

Ett stödjande eller förhindrande 

klimat 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

The absence of a culture of 

safety in an organisation can 

lead to missed safety checks and 

protocols being ignored 

Frånvaron av en säker kultur 

inom en organisation kan leda 

till missade säkerhets 

kontrolleringar och protokoller 

ignoreras 

 

Avsaknad av en säker kultur 

äventyrar säkerheten  

 

Greater feedback on medication 

errors seems essential to 

improve current practice and 

increase reporting. 

 
An important issue highlighted 

in an organisation was that 

mechanisms for reporting and 

learning from medical errors are 

generally poor 

Bättre återkoppling vid 

läkemedelsrapportering krävs 

för att öka antalet rapporteringar 

 

 
Organisatoriska strategier för 

rapportering och kunskap om 

läkemedelsmisstag är generellt 

bristande 

 

Sjuksköterskors möjligheter att 

lära från sina misstag 

 
Bristande insikt kring 

läkemedelsmisstag bidrar till 

osäkerhet 

 

 

 

 

 

Kunskapsnivån påverkar 

ansvarstagandet att rapportera 

Kunskap och medvetenhet 

 

 

 


