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Sammanfattning 
 
Det har gjorts forskning kring felexpedieringar på apotek, om deras typer, bakomliggande orsaker och 
potentiella åtgärder mot dem. En svensk författning, kallad lex Maria, säger att alla händelser som orsakat eller 
hade kunnat orsaka allvarliga vårdskador skall utredas av vårdgivaren och anmälas till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). IVO tar ett beslut i ärendet, som tillsammans med händelsen sammanfattas i ett särskilt 
beslutsdokument. 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka kategorier av felexpedieringar av läkemedel och andra 
produkter på apotek som kan leda till allvarliga vårdskador, och att ta reda på vilka av dessa kategorier som är 
vanligast förekommande. Detta gjordes genom att läsa samtliga lex Maria-beslut som tagits av IVO under 2016 
gällande händelser på apotek. Felen som beskrevs i besluten kategoriserades utifrån ett antal kategorier som 
bestämts utifrån tidigare forskning kring felexpedieringar. 
 
Sammanlagt lästes 39 beslut. I dessa förekom följande kategorier av felexpedieringar, ordnade med den 
vanligaste först: fel läkemedel, fel dos, missat att upptäcka och korrigera förskrivarfel, fel styrka, fel patient, 
obehörig patient, uteblivet läkemedel, etikett på fel läkemedel, skrivit fel i datorn, fel kvantitet, fel 
läkemedelsform, fel iordningställning, fel tid, fel på verbal information, inte expedierat författningsmässigt. 
Flera av besluten sattes i mer än en av kategorierna. De fyra första kategorierna utgjorde tillsammans 60 % av 
de identifierade felen. 
 
Examensarbetets resultat, som till stor del stämmer överens med resultat från tidigare forskning, indikerar att 
lex Maria-anmälningar från apotek kan vara representativa för felexpedieringar överlag, och inte bara de som 
kan leda till allvarliga vårdskador. Informationen om felexpedieringar som kom fram i studien kan vara av nytta 
för farmaceuter och annan apotekspersonal för att de ska undvika fel vid arbete på apotek. Examensarbetets 
upplägg och resultat ger många uppslag till framtida forskning om felexpedieringar, inklusive deras 
konsekvenser, bakomliggande orsaker, och potentiella åtgärder. Dessa studier skulle vara lättare att göra om det 
fanns mer centralt sammanställd och allmänt tillgänglig statistik och information om felexpedieringar i Sverige, 
inte bara om de som kan leda till allvarliga vårdskador. 
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SUMMARY 
 
Avoiding dispensing errors in pharmacies are important not only because these errors can 
cause harm or even death. Errors also give rise to costs and erode trust among patients. 
Research has been done within the field of medication errors in general, and more specifically 
on dispensing errors, their types, causes, and strategies to reduce their occurrence. This 
research has often categorized the errors within different categories, and has determined 
which of these categories that are most commonly found among dispensing errors. The most 
commonly found categories in previous research include: Wrong drug, wrong strength, wrong 
dosage, wrong form, wrong or unauthorized patient, omission of drug, labelling error, 
documentation error. 
 
In Sweden, there are laws and regulations stating that any serious injuries in the healthcare 
sector, or incidents that could have caused such injuries, must be investigated by the 
healthcare provider and be reported to the Health and Social Care Inspectorate (IVO). These 
laws are commonly referred to as lex Maria. The purpose of lex Maria is to recognize medical 
errors, and strengthen patient safety by preventing similar injuries from occurring in the 
future, through education and guidance by IVO to health care providers. The term “health 
care provider” in this case also includes pharmacies. They must report errors that can cause 
serious injury, including dispensing errors, to IVO. Less serious errors are not reported to any 
government agency in Sweden. They are instead handled by the health care providers’ own 
internal error reporting systems. During the last four years, between 40 and 50 lex Maria 
incidents were reported to IVO from Swedish pharmacies. An incident reported to IVO is 
documented in several ways, including a decision document that summarizes the incident and 
the decision that IVO has made in the case. 
 
The purpose of this study was to categorize and determine frequency of different dispensing 
errors that can cause serious injuries. In order to do this, all decision documents produced by 
IVO during 2016 regarding lex Maria cases in pharmacies were surveyed. Categories 
determined from previous research were used to categorize the dispensing errors described in 
the documents. Other information of interest for explaining the result was also noted. An 
individual dispensing error was defined in this study as including all errors in one lex Maria-
report, meaning that it could include multiple categories of errors, erroneous dispensing of 
multiple drugs, or multiple repeats of the same error. 
 
There were forty decisions made by IVO during 2016 regarding lex Maria reports from 
pharmacies. One of these was excluded from this study on the grounds that it didn’t concern a 
specific dispensing error. 15 of the 19 categories were found in the decision documents. They 
are, arranged according to frequency: Wrong drug (12 documents), wrong dosage (10 
documents), failure to detect and correct prescribing errors (8 documents), wrong strength (7 
documents), wrong patient (6 documents), unauthorized patient (5 documents), drug omission 
(4 documents), label on wrong drug (2 documents), wrong preparation (1 document), error 
with data entry (1 document), wrong form (1 document), not dispensed according to rules and 
regulations (1 document), wrong time (1 document), error with verbal information (1 
document), wrong quantity (1 document). No error was categorized as “other”. In total, 61 
errors were identified in the decision documents. Many of the dispensing errors fit with 
multiple categories. 
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The results of this study, and the fact that it showed similarities with previous studies, may 
indicate that surveys of lex Maria reports can be representative of dispensing errors in general, 
not just those that may cause serious injury. The fact that some errors could be categorized in 
multiple ways can be explained by one type of error leading to another, or one category being 
related to another because of their definitions. The results of this study can be of use in the 
work to achieve a higher quality in the dispensing of drugs in pharmacies. Knowing which 
types of dispensing errors there are, and which of them that are most commonly occurring, 
can lead to fewer errors. 
 
There is much future research that can be done on the subject of dispensing errors. This 
includes not only the types of dispensing errors themselves, but also their consequences, their 
underlying causes, and strategies for avoiding them. It would be of great use in future studies 
if there was a centralized and publicly available system for reporting errors in Swedish 
pharmacies, not just those that may cause serious injuries. Dispensing errors can also be 
studied with other methods than those used in this study, including direct observations in 
pharmacies or interviews with pharmacists. 
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Utöver efterforskningar kring potentiella ämnen, planerande och andra förberedelser omfattar 
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jag skriver om är viktigt och att forskning kring det kan leda till användbar information för 
den enskilde farmaceuten som arbetar på apotek. Ett återkommande tema i de diskussioner jag 
läst kring lex Maria är vikten av att vårdpersonal tar lärdom av de fel som anmäls enligt denna 
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själv kommer att känna mig tryggare i mitt farmaceutiska arbete tack vare de kunskaper jag 
fått från detta examensarbete, och min förhoppning är att det också kan bidra till andras 
trygghet, både farmaceuters och patienters. 
 
Jag vill tacka min handledare, Christer Berg, för hans råd, idéer och svar på frågor kring 
examensarbetets utformning och innehåll. Ett särskilt tack vill jag rikta till de personer på 
Inspektionen för vård och omsorg som jag varit i kontakt med, för den information om lex 
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uthämtandet av dokumenten, och svaren på alla övriga frågor jag ställde till dem. Jag vill 
också tacka mina föräldrar för allt stöd de gett mig under arbetets gång. 
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INTRODUKTION 
 
 
Felexpedieringar 
 
Expediering av läkemedel på apotek är en process som omfattar flera steg, allt från 
mottagandet av förskrivningen till utlämnandet av läkemedlen och tillhörande rådgivning [1, 
s. 10]. Begreppet ”felexpediering”, även kallat ”felexpedition”, ”expedieringsfel” och på 
engelska ”dispensing error”, kan när det gäller expediering av läkemedel på apotek definieras 
på flera sätt [1, s. 12]. Generellt sett kan det sägas vara en underkategori till det mer 
övergripande begreppet ”medicineringsfel” [2, s. 326], fel som uppstår någonstans i 
medicineringsprocessens kedja från förskrivning till administrering och övervakning av 
läkemedelsbehandling [3, s. 2][4, s. 292]. Sådana fel kan göras av alla personer involverade i 
processen, inklusive läkare, farmaceuter och patienten själv [2, s. 326], och involverar ofta 
”complex relationships between systems, people, and communication processes” [5, s. 155]. 
Expedieringen av läkemedel är en särskilt känslig del av medicineringsprocessen [6, s. 243], 
eftersom expediering i sig omfattar flera steg, och fel kan uppstå i alla dessa steg [1, s. 9-10]. 
En felexpediering kan vara särskilt allvarlig eftersom apoteket kan vara den sista 
säkerhetskontrollen i medicineringsprocessen [2, s. 325]. Felexpediering kan övergripande 
definieras som ”ett fel i samband med expedieringen av förskrivningen” [4, s. 292]. En något 
mer specifik definition som är vanligt förekommande är att det finns en skillnad mellan den 
skriftliga instruktionen från förskrivaren, inklusive eventuella modifikationer av denna 
instruktion från apotekspersonalen [7, s. 12], och hur personalen på apoteket handlar för att 
följa denna instruktion [6, s. 244], till exempel vilket läkemedel de levererar till patienten [8, 
s. 676]. Felexpedieringar kan också delas in i sådana fel med läkemedel som upptäcks innan 
eller efter läkemedlen nått patienten och lämnat apoteket, inklusive fel som upptäcks vid 
patientrådgivning [1, s. 11, 28][4, s. 292]. En sådan indelning kan göras ännu mer specifik 
genom att kategorisera felen efter i vilket steg av expedieringsprocessen som de upptäcks [1, 
s. 12]. Det är viktigt vid studier av felexpedieringar att definiera vad som räknas som ”en 
felexpediering”. Olika studier har definierat en felexpediering som alla fel associerade med ett 
recept eller en felrapport, varje förekomst av en viss feltyp, eller varje individuell dos som är 
fel [1, s. 12]. 
 
I den tidigare forskningen som gjorts på fel vid expediering av läkemedel på apotek har de 
felexpedieringar som identifierats fördelats till kategorier [1, s. 12]. Kategorierna skiljer sig 
något åt mellan olika undersökningar. Ett flertal kategorier som används återkommer under 
olika namn. De kategorier av felexpedieringar som återfinns i forskningen kan sammanfattas 
som: Expediering av fel läkemedel, fel styrka, fel dos, fel kvantitet eller fel läkemedelsform, 
läkemedel av dålig kvalitet inklusive utgånget bäst före-datum, fel tillredning av läkemedel på 
apoteket, expediering av läkemedel till fel patient, expediering vid fel tid, uteblivet läkemedel, 
felaktig eller otillräcklig information på etiketter, felaktig eller otillräcklig verbal information 
[1, s. 12][7, s. 12][8, s. 677]. Några kategorier som nämndes men användes sällan, som bara 
förekom i en eller ett fåtal funna undersökningar, inkluderade: Expediering av läkemedel med 
olämpliga interaktioner, långsam leverans, läkemedel i fel förpackning, fel dokumentering, fel 
information inskriven i datorn av farmaceut, förskrivarfel, farmaceut missat att korrigera 
förskrivarfel, etikett sätts på fel förpackning, expediering till patient som inte får hämta ut 
läkemedel på egen hand, fel vid författningsmässig och klinisk kontroll, felaktig 
administrering av läkemedlet, fel vid monitorering av läkemedelsanvändningen [1, s. 12][2, s. 
329][8, s. 676-677][9, s. 9-10]. Flera av de mer sällan förekommande kategorierna måste inte 
vara direkt associerade med expedieringsprocessen [1, s. 12][8, s. 676]. Kategorin ”fel styrka” 
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kan ibland vara en underkategori till ”fel dos” [9, s. 8]. Andra sätt att kategorisera 
felexpedieringar är enligt allvarsgrad [4, s. 293]. 
 
I mycket av forskningen kring felexpedieringar beräknas hur vanligt förekommande de är 
generellt sett på apotek. Ofta undersöks också hur frekventa de olika specifika kategorierna, 
sammanfattade ovan, är bland felexpedieringarna [1]. 
 
De felkategorier som observerats vara mest frekventa bland studerade felexpedieringar i 
majoriteten av forskningen kan sammanfattningsvis sägas vara: Fel läkemedel, fel styrka, fel 
dos, fel kvantitet, uteblivet läkemedel, fel på etikett [1, s. 9][4, s. 293][8, s. 678]. 
 
Kategorier som observerats som frekventa i endast ett fåtal av studierna inkluderar: Fel 
läkemedelsform, expediering av läkemedel till fel patient, expediering till patient som inte får 
hämta ut läkemedel på egen hand, fel dokumentering [1, s. 9][3, s. 4-5][4, s. 293][9, s. 4]. 
 
När det gäller uppdelningen i fel som förhindrades innan patienten lämnade apoteket och fel 
som inte gjorde det, säger de flesta av studierna som tar upp det att förhindrade 
felexpedieringar är vanligare än icke förhindrade [1, s. 27][4, s. 294]. Det finns en viss 
variation mellan de olika kategoriernas exakta frekvenser i de olika studierna. Detta kan till en 
viss del förklaras av att studierna definierar kategorierna lite olika, att de mäter frekvensen på 
olika sätt, eller på att de tittar på felexpedieringar hos olika patientpopulationer eller i olika 
länder med olika arbetssätt [1, s. 9][7, s. 13]. Det kan också ha skett förändringar och 
förbättringar i tiden mellan studier som kan förklara skillnader i resultat [4, s. 294]. 
 
En stor del av forskningen kring felexpedieringar handlar om att identifiera bakomliggande 
orsaker. Ofta omnämns: Stress och utmattning hos personalen, personalbrist och hög 
arbetsbelastning, brister i den fysiska arbetsmiljön, distraktioner, brister och problem med 
tekniska system, läkemedel med snarlika namn eller utseenden, problem med information, 
olika sorters skriftliga och verbala kommunikationsproblem mellan apotekspersonal och 
förskrivare och patienter, komplexa expedieringar, brister i rutiner eller avvikelser från dem, 
bristande kunskaper eller erfarenhet hos personalen eller hos patienten [1, s. 25, 27-28][2, s. 
326, 329-330][3, s. 5][5, s. 146-148]. 
 
 
Rekommenderade åtgärder 
 
Det finns många förslag och rekommendationer på hur felexpedieringar kan förebyggas, 
undvikas eller minimeras, från tidigare forskning, myndigheter och andra källor. 
Läkemedelsfel och felexpedieringar måste undvikas inte bara eftersom de kan leda till 
allvarliga skador eller dödsfall [1, s. 9], utan även till ökande vårdkostnader, och till negativ 
påverkan av patienters tillit till vården, vilket kan leda till en sämre följsamhet till behandling 
[5, s. 144][7, s. 11]. Fel kan också leda till oenighet och spänningar mellan olika vårdgivare 
[5, s. 144]. 
 
Apotek och andra vårdgivare bör ha ett ”säkerhetstänk” i organisationen, och utforma lokala 
program för att förbättra kvaliteten. Programmen bör innefatta riskanalyser, utredningar och 
dokumentering av eventuella fel, stora som små, som uppstått och åtgärder som vidtagits 
[10][11, s. 2295][12][13, s. 4750-4751][14]. Dokumentationen kan sedan vara till hjälp för att 
lära sig av felen vid framtida undersökningar och utredningar kring felexpedieringar, bland 
annat för att ta reda på vilka åtgärder som är bäst att rekommendera [14][15, s. 5920]. 
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En vanlig rekommendation är att det bör finnas ett fokus på att alla på apoteket ska dra lärdom 
av uppkomna fel, istället för att hitta någon att bestraffa [14][15, s. 5920][16, s. 48]. Detta kan 
bidra till att personalen blir mer öppen med inträffade fel, och får en större tendens att 
rapportera dem istället för att försöka dölja dem [15, s. 5920-5921][16, s. 51]. Andra 
rekommenderade åtgärder är: Bättre planering och organisering av arbetet, mer följsamhet till 
regler och rutiner, bättre kontroller och rutiner för att upptäcka och rapportera fel och 
bakomliggande orsaker, bättre patientdata tillgänglig för personalen, mer användning av 
tekniska hjälpmedel och automatisering av expediering, bättre samverkan mellan aktörer, 
bättre kommunikation med och rådgivning till patienten [1, s. 9][5, s. 149, 151-152][6, s. 247-
248][7, s. 14][8, s. 677][10][15, s. 5920]. I forskning som undersöker de tidigare nämnda 
bakomliggande orsakerna kan rekommendationerna ofta sammanfattas som att arbeta för att 
motverka de orsakerna [4, s. 291][6, s. 248]. Eftersom resurser alltid är begränsade kan 
apoteken behöva avgöra vilka av ovan nämnda åtgärder som bör prioriteras, och vilka som är 
mest kostnadseffektiva [3, s. 3, 6]. Därför finns det behov av att utreda och forska kring hur 
effektiva olika åtgärder är [7, s. 15][8, s. 679]. 
 
 
Lex Maria 
 
Den svenska författning som brukar omnämnas ”lex Maria” har sitt ursprung i en händelse på 
Maria Sjukhus i Stockholm 1936, då förvaringen av giftiga preparat på ett sätt som inte 
stämde med Medicinalstyrelsen rekommendationer ledde till att ämnen för lokalbedövning 
och desinfektion förväxlades, med fyra döda patienter som följd [17]. Uppmärksamheten och 
debatten kring denna händelse ledde till att den ursprungliga lex Maria kom 1937 [17]. Länge 
var det Socialstyrelsen som hade ansvaret för handläggningen av lex Maria-anmälningar, men 
2013 bröts tillsynsverksamheten ut ur Socialstyrelsen, och en ny myndighet inrättades [9, s. 
3][18][19]. Den fick namnet Inspektionen för vård och omsorg, IVO [18]. Lex Maria har 
utvecklats på olika sätt sedan den introducerades 1937 [13, s. 4750][17, s. 243]. Numera 
innebär begreppet den del av patientsäkerhetslagen [12] som säger att en vårdgivare ska 
utreda och snarast anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarliga 
vårdskador hos människor [20, s. 1][21]. Utvecklingen av lex Maria genom åren har bland 
annat inneburit att individtillsynen och den disciplinära delen har tonats ner, och mer fokus 
har lagts på förebyggande åtgärder såsom riskanalys, klarläggning av bakomliggande orsaker 
och återförande av erfarenheter till vården [13, s. 4750][15, s. 5920][17, s. 243]. Vikten av 
patientens och närståendes delaktighet i utredningen och stöd till dem har också betonats [13, 
s. 4750][15, s. 5920]. Tanken med lex Maria är att det ska finnas en fristående och opartisk 
instans som kan granska vården vid allvarliga vårdskador [13, s. 4750], och dess mål ska vara 
elimineringen av alla undvikbara patientskador [15, s. 5922]. 
 
Begreppet ”vårdgivare” definieras i patientsäkerhetslagen att omfatta ”juridisk person eller 
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård” [12]. Detta inkluderar detaljhandel 
med läkemedel [20, s. 1]. I detta sammanhang räknas de kedjor som bedriver 
apoteksverksamhet som vårdgivare, och de är skyldiga att förebygga vårdskador, bland annat 
genom att göra lex Maria-anmälningar av händelser såsom beskrivits ovan [9, s. 12][12]. 
Vårdgivarens utredning av dessa händelser innefattar att klargöra händelseförloppet och 
faktorer som kan ha påverkat det, att se om liknande händelser skett tidigare, och utredningen 
ska ge underlag för åtgärder för att undvika att händelsen sker igen, eller begränsa effekten av 
händelsen om den sker igen [9, s. 18][12]. Lex Maria innefattar också att vårdgivaren ska utse 
en ”anmälningsansvarig”, som har till uppgift att se till att anmälningsskyldigheten följs [20, 
s. 2]. Anmälningsprocessen börjar med att personal uppfattar en patientsäkerhetsrisk, och de 
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är då skyldiga att rapportera den till anmälningsansvarig, och samtidigt informera berörda 
patienter och närstående om den [12][22]. Anmälningsansvarig för rapporten vidare så att 
vårdgivaren genom utredning bedömer om händelsen lett till eller inneburit risk för allvarlig 
vårdskada, och om så är fallet görs anmälan av händelsen till IVO [9, s. 15][23]. I samband 
med anmälan ska också anmälningsansvarig se till att berörda patienter ges möjlighet att 
beskriva hur de uppfattade händelsen, och att de informeras om vidtagna åtgärder och sätt att 
få hjälp med klagomål och ersättning [12][23]. IVO ska också använda sig av patienternas 
erfarenheter i sitt arbete, och samarbeta med patientnämnder kring detta [12]. En lex Maria-
anmälan ska vara IVO tillhanda senast 2 månader efter att den anmälda händelsen inträffade 
[23]. IVO bedömer om en inkommen anmälan stämmer överens med kriterierna för lex Maria 
och om vårdgivarens utredning av händelsen och vidtagna åtgärder är tillräckliga, och kan 
begära in kompletteringar till anmälningen [9, s. 18, 22][12]. Patientsäkerhetslagen säger 
också att vårdpersonal som expedierar läkemedel är skyldiga att anmäla förskrivning av 
läkemedel som de befarar inte stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet till IVO [12]. 
 
Även landsting, regioner och kommuner kan göra lex Maria-anmälningar [23]. Enskilda 
personer kan inte göra lex Maria-anmälningar, men de kan lämna tips och klagomål till IVO 
om vårdskador, brister i patientsäkerhet, och personal inom hälso- och sjukvård, som IVO 
sedan prövar och eventuellt utreder [9, s. 18, 24][24]. Ibland kan en händelse leda till både en 
lex Maria-anmälan från vårdgivaren och ett klagomål från en drabbad patient [9, s. 22]. När 
det gäller klagomål på apotek som inkommer till IVO bedöms dessa ofta falla under någon 
annan myndighets ansvarsområde [9, s. 4]. 
 
Utöver lex Maria-anmälningar, som endast omfattar händelser som vårdgivaren bedömt lett 
till eller kunnat leda till allvarliga vårdskador, hanteras alla avvikelser hos svenska vårdgivare 
internt [11, s. 2295]. Detta gäller även för apotek, så det finns inga andra centrala 
rapporteringssystem eller central statistik över felexpedieringar och andra avvikelser [25]. De 
olika apotekskedjorna har sina egna interna system och databaser för att rapportera avvikelser, 
men dessa rapporter sammanställs och behandlas alltså inte centralt hos någon myndighet, 
exempelvis för att se gemensamma mönster [25]. Myndigheters tillsyn omfattar bara att 
säkerställa att apotekskedjorna har någon typ av rapporteringssystem [25]. 
 
 
Allvarliga vårdskador 
 
Det finns ett flertal termer för fel och konsekvenser av fel inom vård och hantering av 
läkemedel. Dessa inkluderar ”banala fel”, ”medicineringsfel”, ”oönskade händelser”, och 
”oönskade reaktioner” på läkemedel [2, s. 331][26, s. 260-1261]. Termerna definierar olika 
typer av fel och konsekvenser beroende på exempelvis huruvida konsekvensen var oundviklig 
eller ej, konsekvens faktiskt inträffade eller om det bara fanns en risk för konsekvens, om 
läkemedlet expedierades eller administrerades på rätt eller fel sätt, och om felet uppstod på 
grund av handling eller avsaknad av handling från vården [2, s. 326][4, s. 291]. Fel och 
konsekvenser kan också graderas efter allvarsgrad eller hur hög risken för konsekvens var [3, 
s. 2][4, s. 293][7, s. 12]. 
 
Inom ramarna för patientsäkerhetslagen och lex Maria definieras begreppet ”vårdskada” som 
” lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården” [12]. Detta innefattar både skador orsakade av utförd och utebliven vård, 
undersökning eller behandling [14][23]. Vårdskador kan också bedömas av IVO att innefatta 
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skador orsakade av problem med apoteks lagerhållning av läkemedel [9, s. 20]. Vid en 
händelse hos en vårdgivare utreds först huruvida en vårdskada har inträffat och om den är 
allvarlig, och om så är fallet görs en utökad utredning [14]. 
 
En ”allvarlig vårdskada” definieras av patientsäkerhetslagen som ”vårdskada som är 
bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller 
avlidit” [12]. Lex Maria innefattar också självmord i samband med en vårdkontakt eller som 
högst 4 veckor efter en vårdkontakt [23]. Det kan finnas en viss mängd fall där det är svårt att 
avgöra huruvida de faller inom definitionen av ”allvarlig vårdskada”, vilket är en anledning 
till att lex Maria också innefattar fall som kanske inte lett till en sådan, men skulle kunna ha 
gjort det [11, s. 2294]. Exempel som ges på händelser som bör lex Maria-anmälas inkluderar 
felexpedieringar av läkemedel [23]. 
 
 
Inspektionen för vård och omsorg 
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en myndighet som lyder under 
Socialdepartementet [19]. Den består av tre myndighetsövergripande avdelningar och sex 
regionala kontor runtom i landet [19]. IVO ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvård 
inklusive psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, vårdpersonal, socialtjänst och 
verksamheter enligt LSS, prövar ansökningar om vissa tillstånd inom socialtjänst och hälso- 
och sjukvård, och har ansvar för vissa register [12][18]. Tillsynsuppdraget innefattar också 
handläggning av anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah, och klagomål från allmänheten 
på vård och omsorg [18][27]. Dess tillsyn går ut på att säkerställa att vård är säker, har god 
kvalitet och bedrivs enligt lagar och regler, främst patientsäkerhetslagen [12][27]. Tillsynen 
av vårdpersonal inkluderar apotekspersonal, som kan anmälas till IVO vid exempelvis 
felexpediering som kunnat leda till allvarlig vårdskada [21][28]. IVO kan inleda en utredning 
kring vårdgivare eller vårdpersonal på eget initiativ, på uppdrag av regeringen, eller utifrån 
inkomna anmälningar [12][19]. De kan inspektera vårdgivares verksamhet och begära 
upplysningar från vårdgivare [12], och ska dra slutsatser av eventuella brister de upptäcker i 
sin tillsyn [27]. Dessa slutsatser, och annan information om anmälda händelser, ska de sedan 
återföra och spridas till vårdgivare, myndigheter och allmänheten för vägledning, lärande och 
för att undvika liknande brister i framtiden [12][27]. IVO ska hjälpa vårdgivare upptäcka 
brister så att de kan åtgärdas, och sedan kontrollera att bristerna har åtgärdats [9, s. 3][12]. 
Vid lex Maria-anmälningar kan IVO bedöma att vårdgivarens egen utredning och slutsatser 
av händelsen är tillräckliga och tillförlitliga, så att IVO själva inte behöver göra någon 
utredning [9, s. 24][11, s. 2295]. De ska dock vidta alla åtgärder som en anmälan kan 
motivera för att säkerställa patientsäkerheten, vilket kan inkludera att förbjuda vårdgivarens 
verksamhet, eller anmäla till åtal vid misstanke om brott [12]. 
 
IVO är en av flera myndigheter som granskar svenska apotek enligt olika lagar [9, s. 17]. 
Andra myndigheter inkluderar Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
eHälsomyndigheten, Datainspektionen, och Länsstyrelsen [9, s. 17, 20]. Socialdepartementet 
har det övergripande ansvaret för apoteksfrågor [28]. Vid en lex Maria-anmälan till IVO som 
involverar läkemedel eller medicinsktekniska produkter ska en rapport även skickas till 
Läkemedelsverket [20, s. 3]. Socialstyrelsen har fortfarande ett vägledande ansvar med 
föreskrifter och allmänna råd kring lex Maria, även efter att IVO tagit över ansvaret för det 
övriga [22][29, s. 34]. Patienter kan även anmäla missnöje med vård till sitt landstings 
patientnämnd, till exempel rörande oprofessionellt sätt [9, s. 19][23]. Ärenden hos IVO kan 
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också gå vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om det finns behov att 
pröva behörighet hos vårdpersonal, inklusive apotekspersonal [12]. 
 
 
Lex Maria-dokument 
 
Vid en lex Maria-anmälan finns det ett antal dokument som vårdgivaren uppmanas att bifoga 
till själva anmälan. Dessa inkluderar utredningsdokument, en händelseanalys, tillämpliga 
rutindokument, patientjournaler, och yttranden från berörda parter [9, s. 21][20, s. 3]. 
Händelseanalysen beskriver hela händelseförloppet utifrån insamlad och analyserad fakta 
[14]. När IVO granskat ärendet och vårdgivarens utredning producerar de ett skriftligt beslut. 
Lex Maria-anmälningar skickas till den avdelning inom IVO som hanterar regionen där 
händelsen inträffat [24], och IVO har som mål att de skriftliga besluten från de olika regionala 
avdelningarna ska vara så enhetliga som möjligt [29, s. 34]. Alla dessa dokument finns 
diarieförda i IVO:s system [9, s. 21]. 
 
 
Rapportering 
 
När det gäller system för rapportering av avvikelser, inklusive lex Maria-anmälningar till 
IVO, är en viktig fråga hur tillförlitliga inkomna rapporter är, och om de sammantaget ger en 
bra och generaliserbar bild av förekomsten och frekvensen av avvikelser. För lex Maria-
anmälningar finns specifika anmälningsblanketter som säger vilken information som måste 
anges [20, s. 2]. Det är dock vårdgivarens verksamhetschef och den utsedda 
anmälningsansvarige som bedömer om en händelse över huvud taget är så allvarlig att den ska 
lex Maria-anmälas eller enbart hanteras av interna system [11, s. 2294][13, s. 4751]. Eftersom 
det är vårdgivaren som gör utredningen så är det deras tolkningar av händelsen som ligger till 
grund för anmälningsmaterialet [9, s. 7]. Även om det finns riktlinjer om att alla utredningar 
ska dokumenteras och vad utredningar ska innehålla finns det inget i lagstiftningen om vilken 
metod som ska användas vid utredning och analys [14][22]. 
 
Underrapportering är något som tas upp i forskning om felexpedieringar på apotek [1, s. 
28][16]. Frågan tas också upp i diskussion kring lex Maria specifikt då det anses finnas tecken 
på underrapportering av sådana fall [9, s. 14][15, s. 5921]. Det finns en stor variation i antalet 
anmälningar från olika apotekskedjor [9, s. 12-13], och skillnader finns i lex Maria-
anmälningsbenägenhet i olika regioner av Sverige [13, s. 4751]. Variationen kan vara ett 
tecken på att man inom olika kedjor tolkar regelverket olika strängt. En låg frekvens 
rapporterade fel kan förvisso innebära hög kvalitet i servicen [6, s. 248], men en hög frekvens 
av anmälningar kan också tyda på ett bra kvalitetsarbete hos vårdgivare [9, s. 14]. Det finns 
flera skäl till underrapportering, bland annat eftersom en rapporteringskedja kan bestå av flera 
steg som alla kan påverka huruvida en händelse upptäcks och rapporteras eller ej [9, s. 15]. 
Hur systemet för rapportering i sig är utformat kan påverka vad som rapporteras, liksom 
personalens kunskaper om och tolkning av vad som är en felexpediering [4, s. 294]. 
Personalens tendens att rapportera fel kan också påverkas av hur de väger fördelar för 
drabbade patienter mot risken för bestraffning av dem själva [16, s. 48]. En kultur inom 
vården med mindre skuldbeläggning och straff kan innebära att personalen blir mer 
motiverade att anmäla fel [5, s. 150-151][11, s. 2294]. Möjligheter till att anmäla fel anonymt 
kan också bidra till fler rapporter [1, s. 28], liksom tillit hos personalen till att 
rapporteringssystemet faktiskt fungerar [16, s. 51]. När lex Maria även omfattar händelser där 
det endast funnits en risk för att en allvarlig vårdskada skulle kunna ha uppstått, bedöms det 
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ofta som mest viktigt att anmäla ifall vårdskadan faktiskt har inträffat [11, s. 2294]. 
Potentiella lex Maria-anmälningar kan också utebli om en berörd patient inte upplever några 
negativa konsekvenser av en felexpediering och den därmed inte upptäcks [9, s. 16]. 
 
Antalet lex Maria-anmälningar från apotek som IVO tagit beslut i de senaste fyra åren är som 
följer: 2013 42 fall, 2014 39 fall, 2015 51 fall, 2016 40 fall [30][31][32][33]. De 40 besluten 
om apotek 2016 kan jämföras med att det sammanlagt togs 2496 beslut det året [33], och med 
att det expedierades drygt 86 miljoner recept i Sverige [34, s. 6]. Det tycks ta tämligen lång 
tid innan lex Maria-anmälningar görs för händelser som inträffat på apotek, något som IVO 
inte är nöjda med [9, s. 18]. 
 
 
Forskning på felexpedieringar 
 
Tidigare forskning kring felexpedieringar på apotek har bland annat gjorts i form av enkäter, 
observationsstudier, simuleringar, intervjuer, fokusgrupper och genomgångar av tidigare 
gjorda avvikelserapporter [1, s. 13][4]. Forskning i ämnet finns också översiktligt 
sammanställd i flera review-artiklar [1][2][8], och det kan utöver vetenskapliga artiklar finnas 
små, opublicerade studier som enskilda apotek eller apotekskedjor gör om felexpedieringar 
hos sig [1, s. 27]. Det är möjligt att observationer hittar fler felexpedieringar än studier där 
apotekspersonal får rapportera fel i enkäter, på grund av den tidigare beskrivna tendensen till 
underrapportering av felexpedieringar [1, s. 11][8, s. 676]. Observationer kan dock innebära 
påverkan av de observerades beteende [1, s. 28]. Studier har tittat på felexpedieringar på bland 
annat öppenvårdsapotek och sjukhusapotek [4][6][7]. 
 
IVO har gjort en egen studie kring fel på apotek, där de analyserar fattade beslut i lex Maria-
anmälningar, och om klagomål från allmänheten, om fall på apotek under perioden 2010-2013 
[9, s. 7]. Analysen har haft fokus på öppenvårdsapotek och anmälningar därifrån. Man har 
tittat på vilka kategorier av fel och bakomliggande orsaker som är vanliga i anmälningarna, 
mönster i hur vårdgivarna anmäler händelser, och vilken kunskap vårdgivare och allmänhet 
har om IVO:s tillsyn av apotek [9, s. 6]. Analysen inkluderade även anmälningar från 2010-
2013 där IVO ännu inte hade fattat något beslut [9, s. 12]. Studien är tänkt att främst vara av 
intresse för personal och aktörer inom apoteksbranschen [9, s. 6]. I IVO:s studie bedömdes de 
vanligast förekommande kategorierna av felexpedieringar vara fel dos, fel patient, fel etikett, 
förväxling av medicin, och expediering till obehörig patient [9, s. 7]. Mindre vanliga 
felkategorier inkluderade: Bristande läkemedelshantering, felaktiga råd, och misstag med 
intervallrecept [9, s. 7]. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Expediering av läkemedel är en central del av farmaceuters arbete [1, s. 9], och även om 
felexpedieringar kan ses som något ofrånkomligt [1, s. 27] så är det, som nämnts tidigare, 
något som det är viktigt att arbeta för att i möjligaste mån undvika. De risker som associeras 
med användning av läkemedel har ökat, och det är en anledning till att ett ökat fokus lagts på 
patientsäkerhet, med en ökad mängd kunskap om hur man ska arbeta för att säkerställa den [2, 
s. 325][11, s. 2294]. En viktig del av denna kunskap är identifieringen av typer av 
medicineringsfel generellt och felexpedieringar specifikt [2, s. 331]. Det tycks dock finnas en 
kunskapslucka kring felexpedieringar, en brist på studier kring dem, speciellt när det gäller 
öppenvårdsapotek i motsatts till sjukhusapotek [1, s. 11][8, s. 679][9, s. 6]. 
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Med detta i åtanke, och med utgångspunkt i den tidigare forskning och de definitioner som 
redovisats ovan, är syftet med detta examensarbete följande: Att undersöka vilka kategorier av 
felexpedieringar av läkemedel och andra produkter på apotek som rapporterats och som kan 
leda till allvarliga vårdskador, och att ta reda på vilka av dessa kategorier som är vanligast 
förekommande. 
 
Examensarbetets undersökning är avgränsad till felexpedieringar som kan orsaka allvarliga 
vårdskador, vilket redovisats i lex Maria-anmälningar som inkommer till IVO. Denna 
avgränsning har gjorts eftersom lex Maria-anmälningar är en allmänt tillgänglig, centralt 
sammanställd källa för information kring felexpedieringar som skett på apotek inom alla 
apotekskedjor i Sverige, och det tycks för närvarande inte finnas någon annan liknande svensk 
källa för detta. Enskilda personers klagomål till IVO bedömdes inte vara en lika bra källa, 
eftersom dessa bara skulle kunna omfatta de felexpedieringar som patienter eller anhöriga har 
upptäckt. Att titta på de felexpedieringar som kan orsaka allvarliga vårdskador kan också 
motiveras just med det faktum att de potentiella konsekvenserna är så allvarliga, så kunskap 
om dessa felexpedieringar kan anses vara av särskild vikt. 
 
De specifika frågeställningarna som ska besvaras utifrån de nämnda avgränsningarna för att 
uppfylla syftet är följande: Vilka kategorier av felexpedieringar förekommer i de lex Maria-
anmälningar rörande apotek som IVO har fattat beslut om under år 2016? Finns det andra 
kategorier av felexpedieringar i besluten utöver de som sammanställs från tidigare forskning? 
Hur vanliga är de olika funna kategorierna i lex Maria-fallen? 
 
Frågeställningarna är avgränsade till de lex Maria-anmälningar i vilka IVO har hunnit fatta 
beslut, eftersom beslutsdokumenten bedömdes vara en källa som på ett komprimerat och bra 
sätt sammanfattar det mesta av informationen kring anmälningarna. Frågeställningen om 
eventuella andra kategorier utöver de från tidigare forskning är med för att täcka in alla 
potentiella typer av felexpedieringar, och eventuella nya kategorier som skulle kunna 
upptäckas under forskningen. Avgränsningen till beslut från ett år görs då det bedöms ge ett 
material som kan läsas, tolkas och analyseras inom den tidsram som examensarbetet omfattar. 
Genom att titta på 2016 kan en relativt aktuell bild av felexpedieringar ges. 
 
 
MATERIAL OCH METOD 
 
 
Material 
 
Materialet som undersöks i detta examensarbete beställdes via e-post från IVO. Efter en initial 
kommunikation med myndigheten där det förklarades vad materialet skulle användas till 
skickades en begäran till registratorn på huvudregistraturen på IVO, att via e-post få ut 
samtliga fattade beslut i hela Sverige under 2016 rörande lex Maria-anmälningar inom det 
som IVO i sin databas kategoriserar som ”verksamhetsområdet Apoteksverksamhet”. De 
framtagna besluten togs emot i form av pdf-filer, som skickades från registratorerna på IVO:s 
olika regionala avdelningar. Innan besluten skickades hade de blivit sekretessgranskade och 
behandlade av IVO. 
 
Det beställda materialet utgjordes av 40 beslutsdokument. Dessa inkluderade även 
anmälningar som inkom till IVO under 2015, där beslutet togs först 2016. 34 av besluten 
avsåg IVO:s kategori ”läkemedelshantering”, 4 avsåg ”förväxling”, och de resterande 2 
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”informationsöverföring”. 14 av besluten kom från IVO:s Avdelning Öst, 9 från Avdelning 
Syd, 7 från Avdelning Mitt, 5 från Avdelning Sydöst och 5 från Avdelning Sydväst. Ett av 
besluten exkluderades av två skäl, dels därför att IVO i det skriver att den anmälda händelsen 
inte uppfyller kriterierna för en lex Maria-anmälan, och dels eftersom anmälan inte handlar 
om någon specifik inträffad händelse. Det är istället en anmälan om brister i ett datorsystem 
på apoteket som potentiellt kan orsaka vårdskador. På grund av denna exkludering består det 
slutgiltiga arbetsmaterialet av 39 beslut. 
 
Varje beslut var på två till tre sidor och innehöll följande information: 
 

• Berört apotek eller apotekskedja 
• Apotekstyp 
• Bakomliggande orsaker 
• Om händelsen lett till en allvarlig vårdskada eller endast utgjort en risk 
• Vidtagna åtgärder av vårdgivaren eller IVO för att undvika att felet inträffa igen 
• Om händelsen rapporterats till andra myndigheter 
• Eventuella kompletteringar begärda av IVO 
• IVO:s bedömning av vårdgivarens slutsatser 
• IVO:s beslut i ärendet 

 
Beskrivningen av händelsen innefattade: 
 

• Vad som hänt, när det hände och när det upptäcktes 
• Vem som upptäckt händelsen 
• Vilka specifika läkemedel eller typer av läkemedel som varit inblandade 
• Hur många gånger felet gjorts 
• Inträffade eller potentiella konsekvenser av händelsen 

 
Namn på berörda patienter och personal angavs inte. Varje beslut innehöll inte alla ovan 
nämnda punkter. Vissa beslut hade mer utförliga beskrivningar medan andra utelämnade eller 
endast kortfattat nämnde exempelvis bakomliggande orsaker, konsekvenser eller vidtagna 
åtgärder. Var i dokumenten information återfanns varierade. Likartad typ av information 
kunde stå under olika rubriker i beslutsdokumenten. Ibland gavs också små förklaringar om 
exempelvis vad de involverade läkemedlen är till för, eller vad ”extempore” och ”APL” 
betyder.  
 
Beslutsdokumenten listade också vilka dokument som legat till grund för besluten, vilket kan 
inkludera: 
 

• Anmälan, utredning och händelseanalys 
• Rutindokument 
• Åtgärdsplaner 
• Expeditionsunderlag 
• Patientjournaler 
• Läkemedelslistor 
• Avvikelserapporter 
• Drabbade patienters redogörelser 
• Yttranden från berörd personal och förskrivare 
• Utlåtanden från läkare eller andra sakkunniga 
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Kategorier av felexpedieringar 
 
I detta examensarbete innefattar begreppet ”felexpediering” både förhindrade och 
oförhindrade fel som kan göras vid expediering av produkter på apotek. Med utgångspunkt i 
tidigare forskning på felexpedieringar som beskrivits i introduktionskapitlet, definierades 
följande kategorier: 
 
Missat att upptäcka och korrigera förskrivarfel: Personalen missar att upptäcka att 
förskrivaren skrivit någonting fel i receptet som ska expedieras, exempelvis läkemedlets 
namn, dosering, styrka, etc. Detta innebär att personalen följer den felaktiga instruktionen från 
förskrivaren vid expedieringen. 
 
Skrivit fel i datorn: Personalen skriver fel när de arbetat med uppgifter kring expedieringen på 
datorn. Detta inkluderar felaktig dokumentering av en gjord expediering, fel vid korrigering 
av ett upptäckt förskrivarfel, eller att felaktiga uppgifter överförs från receptblankett till dator. 
 
Fel läkemedel: Patienten får felaktigt ett eller flera läkemedel, eller någon annan produkt 
såsom livsmedel, expedierade som inte står med på receptet eller livsmedelsanvisningen. 
 
Läkemedel med olämpliga interaktioner: Patienten får ett eller flera läkemedel expedierade 
som kan interagera på ett skadligt sätt med patientens andra läkemedel. Personalen har inte 
upptäckt dessa interaktioner. 
 
Fel styrka: Patienten får ett eller flera läkemedel expedierade som har en för hög eller för låg 
styrka. Läkemedelsubstansen i sig är rätt, men koncentrationen av den stämmer inte med vad 
som är avsett enligt förskrivaren. 
 
Fel dos: Patienten får i sig fel daglig dos av ett eller flera expedierade läkemedel, på grund av 
fel vid expedieringen av läkemedlen. Läkemedlet i sig är rätt, men dosen stämmer inte med 
vad som är avsett enligt förskrivaren. Detta kan vara på grund av felaktig förpackning av 
dospåsar, eller felaktiga instruktioner om dosering. 
 
Fel läkemedelsform: Patienten får ett eller flera läkemedel expedierade i en felaktig form. 
Läkemedelssubstansen i sig är rätt, men läkemedelsformen stämmer inte med vad som är 
avsett enligt förskrivaren. Det kan röra sig om exempelvis en parenteral lösning istället för en 
oral tablett, eller en tablett som saknar brytskåra när detta behövs. 
 
Fel iordningställning: Patienten får ett eller flera läkemedel expedierade som inte 
iordningställts av personalen på rätt sätt. Läkemedelssubstansen i sig är rätt, men den har inte 
ställts i ordning på det sätt som är avsett av förskrivaren. Det kan röra sig om att en 
läkemedelsförpackning läggs i fel ytterförpackning, eller att en substans som ska spädas på 
apoteket får fel spädning. 
 
Dålig kvalitet: Patienten får ett eller flera läkemedel expedierade som är av dålig kvalitet. Det 
kan röra sig om att läkemedlet eller dess förpackning är trasigt eller smutsigt, eller att dess 
utgångsdatum passerats. 
 
 
 



 
 

16 
 

Fel kvantitet: Patienten får fel mängd läkemedel, antingen för lite eller för mycket, expedierat. 
Läkemedlet i sig är rätt, men mängden stämmer inte med vad som är förskrivet, eller med vad 
patienten vill eller får hämta ut. Det kan röra sig om fel förpackningsstorlek, eller fel antal 
förpackningar. 
 
Uteblivet läkemedel: Patienten får inte ett eller flera utskrivna läkemedlen som hen vill hämta 
ut. 
 
Fel patient: Ett eller flera läkemedel avsedda för en viss patient expedieras istället till en 
annan patient. Det kan innebära att den rätta patienten inte får läkemedlen expedierade, eller 
att rätt patient får läkemedlen expedierade men att en annan patient också får samma saker 
expedierade till sig. 
 
Obehörig patient: Ett eller flera läkemedel expedieras till en patient som inte är behörig att 
hämta ut dem. Det kan innebära att läkemedlen står på patientens recept, men en anhörig till 
patienten måste hämta ut dem, eller så får patienten bara hämta ut dem om en anhörig är med 
vid uthämtningstillfället. Det kan också innebära att läkemedlet enligt lag inte får expedieras 
till enskilda patienter, utan enbart till sjukhus eller dylikt. 
 
Fel tid: Denna kategori innefattar läkemedel som expedieras vid fel tidpunkt eller i fel 
intervall. Det innefattar också när ett eller flera läkemedel levereras för sent till en patient. 
 
Fel på information på etikett: Etiketter på ett eller flera expedierade läkemedel har felaktig 
eller otydlig information, eller så saknas informationen helt. Felen kan röra patientens namn, 
information om dosering, styrka, kvantitet, dosform eller utgångsdatum, varningar, eller det 
expedierande apotekets adress. 
 
Etikett på fel läkemedel: Etiketter för ett eller flera expedierade läkemedel sätts på fel 
läkemedelsförpackning. 
 
Fel på verbal information: Patienten får i samband med expedieringen felaktig verbal 
information från personalen rörande ett eller flera av de expedierade läkemedlen, eller så 
uteblir informationen helt. Felet kan röra instruktioner om administrering och dosering av 
läkemedlet, eller annan rådgivning. 
 
Inte expedierat författningsmässigt: Ett eller flera läkemedel expedieras på ett sätt som bryter 
mot lagar och författningar om expediering av läkemedel på apotek. 
 
Övrigt: Felexpedieringar som inte bedöms stämma in på någon av ovan definierade 
kategorier. 
 
 
Metod 
 
För att besvara examensarbetets frågeställningar granskades varje lex Maria-beslut med 
åtanke att kategorisera felexpedieringar i ovan definierade kategorier. Övrigt-kategorin finns 
för att fånga in eventuella felexpedieringar som bedöms tillhöra en kategori utöver de som 
definierats, för att därmed besvara frågeställningen gällande detta. 
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Texten i beslutsdokumenten lästes för att identifiera och klassificera vilken eller vilka 
kategorier av felexpedieringar som passade bäst in på den beskrivna händelsen. Om en 
beslutstext antydde om en viss kategori, men den var otydlig kring felets exakta natur, sattes 
den ändå i den kategorin hellre än att sätta det i Övrigt-kategorin. Dessa otydliga fall 
redovisas särskilt i resultatkapitlet. 
 
Utöver kategoriseringen för att uppfylla examensarbetets syfte noterades även annan 
information i dokumentet, exempelvis apotekstyp, orsaker, konsekvenser, åtgärder, 
inblandade läkemedel, etc. Detta gjordes för att sammanställa information som kunde 
användas för att förklara undersökningens primära resultat. 
 
Exkludering gjordes av beslut som inte bedömdes ha med felexpedieringar av läkemedel eller 
andra produkter att göra, utan som rörde andra fel som inträffat på apotek, eller om beslutet 
inte rörde någon specifik händelse. 
 
Ingen sekretessbehandling, utöver den som IVO redan gjort, gjordes på materialet, då inga 
namn eller andra identifierande eller känsliga uppgifter om de drabbade patienterna eller den 
inblandade personalen återfanns i besluten. Namnen på de apotekskedjor som anmält felen 
bedömdes inte behövas hållas hemliga i resultatredovisningen. 
 
En enskild felexpediering definieras i detta examensarbete som alla de fel som beskrivs i ett 
beslutsdokument för en lex Maria-anmälan, oavsett hur många gånger felet eventuellt 
upprepades på apoteket enligt anmälan, hur många patienter som drabbades, eller hur många 
läkemedel som felexpedierades. Detta innebär också att en felexpediering kan omfatta flera 
fel som gjordes och som beskrivs i beslutet, och därmed också flera av studiens kategorier. 
Varje beslut har ett unikt diarienummer, vilket användes vid sammanställningen av 
informationen för att hålla reda på varifrån varje bit information kom ifrån. 
 
När samtliga beslut lästs och analyserats enligt ovan beskrivna metod, och informationen från 
dem sammanställts och sorterats, räknades först följande kvantiteter ut: Hur många av de 19 
definierade kategorierna av felexpedieringar som förekom i besluten, hur många gånger varje 
kategori förekom i besluten, det totala antalet fel som identifierades i besluten. Utifrån dessa 
siffror beräknades sedan för varje kategori följande kvoter, som sedan sammanställdes som 
procent: 
 
[Antalet förekomster av kategorin i alla beslut] / [Totala antalet identifierade fel] 
 
[Antalet förekomster av kategorin i alla beslut] / [Antal lästa beslut efter exkludering] 
 
Dessa kvoter och procentsatser beräknades för att få en bild av hur vanligt förekommande de 
olika kategorierna är, och vilken andel de utgör av felen i besluten. Materialet bedömdes inte 
vara så pass stort att det skulle vara värt att göra statistiska beräkningar av signifikansen i 
skillnader mellan kategoriernas frekvenser. 
 
Den övriga informationen som noterats, utöver felkategorierna, ställdes upp och sorterades för 
att hitta eventuella mönster som kunde vara värda att ta upp vid diskussionen av resultatet. 
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RESULTAT 
 
 
Kategorier som förekom och deras frekvens 
 
Av de 19 definierade kategorierna av felexpediering förekom 15 i de lästa besluten: Fel 
läkemedel, fel dos, missat att upptäcka och korrigera förskrivarfel, fel styrka, fel patient, 
obehörig patient, uteblivet läkemedel, etikett på fel läkemedel, skrivit fel i datorn, fel 
kvantitet, fel läkemedelsform, fel iordningställning, fel tid, fel på verbal information, inte 
expedierat författningsmässigt. 
 
I kategorin ”fel dos” gällde alla beslut en dos som var för hög, men i ett fall gällde det både 
för hög dos och för låg för olika läkemedel. I kategorin ”fel styrka” gällde 4 beslut för hög 
styrka, 2 beslut för låg styrka, och i ett beslut stod det inte om styrkan var för låg eller för hög. 
Det enda beslutet som kategoriserades med ”fel mängd” gällde expediering av för mycket 
läkemedel. I vilka beslut varje kategori förekom redovisas i Tabell I. 
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Tabell I: Förekomst av kategorier av felexpedieringar i de olika lex Maria-besluten rörande apotek under 2016. 
”JA” indikerar att kategorin förekommer i beslutet med det diarienumret. 
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Som framgår av Tabell I kan ett enskilt beslut omfatta allt från en till tre olika felkategorier. 
De typer av kombinationer av kategorier som kan ses i besluten är: fel läkemedel + fel patient, 
fel dos + fel patient, fel läkemedel + uteblivet läkemedel, fel dos + etikett på fel läkemedel, fel 
dos + fel iordningställning, fel dos + missat att upptäcka och korrigera förskrivarfel, fel styrka 
+ missat att upptäcka och korrigera förskrivarfel, fel styrka + etikett på fel läkemedel, fel 
styrka + skrivit fel i datorn, fel läkemedelsform + missat att upptäcka och korrigera 
förskrivarfel, obehörig patient + inte expedierat författningsmässigt, uteblivet läkemedel + fel 
tid, uteblivet läkemedel + fel på verbal information. 
 
De kategorier som inte förekom i något av besluten var: läkemedel med olämpliga 
interaktioner, dålig kvalitet, fel information på etikett. Det var inte heller någon felexpediering 
som bedömdes behöva sättas in i kategorin ”Övrigt”, alla beslut stämde in på definitionen av 
minst en av de andra kategorierna. Det totala antalet fel som identifierades i besluten var 61. 
Hur många gånger varje kategori förekom i besluten, och deras beräknade frekvenser, 
redovisas i Tabell II, och förekomsternas fördelning illustreras i Figur 1 och 2. 
 
Tabell II: Förekomst och frekvens av olika kategorier av felexpedieringar i lex Maria-beslut rörande apotek 
under 2016. Totala antalet lästa beslut, efter exkludering, var 39. 
Kategori Antal gånger 

förekommer 
% av totala antalet fel 

(N = 61) 
% av lästa beslut 

(N = 39) 
Fel läkemedel 12 20 % 31 % 
Fel dos 10 16 % 26 % 
Missat att upptäcka/korrigera förskrivarfel 8 13 % 21 % 
Fel styrka 7 11 % 18 % 
Fel patient 6 10 % 15 % 
Obehörig patient 5 8 % 13 % 
Uteblivet läkemedel 4 7 % 10 % 
Etikett på fel läkemedel 2 3 % 5 % 
Fel iordningställning 1 2 % 3 % 
Skrivit fel i datorn 1 2 % 3 % 
Fel läkemedelsform 1 2 % 3 % 
Inte expedierat författningsmässigt 1 2 % 3 % 
Fel tid 1 2 % 3 % 
Fel på verbal information 1 2 % 3 % 
Fel kvantitet 1 2 % 3 % 
Totalt 61 100 % 160 % 
 
Tabell II visar att fyra felkategorier (fel läkemedel, fel dos, missat att upptäcka och korrigera 
förskrivarfel, fel styrka) utgjorde 60 % av det totala antalet identifierade fel. Att den totala 
procenten blev 160 % för kategoriernas förekomster i besluten beror på att det ofta 
identifierades mer än ett fel per beslut, vilket kan ses i Tabell I. 
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Figur 1: Andel av totala antalet fel (N = 61) i lex Maria-beslut rörande apotek under 2016 som varje kategori av 
felexpedieringar utgjorde. ”Annat” består av alla kategorier som förekommer 1 gång: Fel iordningställning, 
skrivit fel i datorn, fel läkemedelsform, inte expedierat författningsmässigt, fel tid, fel på verbal information, fel 
kvantitet. 
 

 
Figur 2: Procent av lex Maria-beslut (N = 39) rörande apotek under 2016 som varje kategori av felexpediering 
förekom i. 
 
Unika beslut 
 
I några beslutsdokument var informationen så pass otydlig att det var svårt att avgöra om en 
viss kategori passade eller inte. I ett beslut (diarienummer 33904) var det oklart huruvida 
plockandet av en reservation som egentligen var till en annan patient var på grund av en 
felläsning i expeditionssystemet, eller om felläsningen gällde ett visst läkemedel och 
felplockningen ett annat, så därför kategoriserades beslutet som både ”fel läkemedel” och ”fel 
patient”. Ett beslut (diarienummer 27225) beskrev felet som att förskrivaren angett en dos i 
ml, men sprutan som följde med läkemedelsförpackningen var doserad i mg, vilket ledde till 
att patienten tog fel dos. Det framgick inte av beslutstexten om den felaktiga doseringen gjorts 
på grund av fel i den muntliga kommunikationen med den expedierande personalen, om det 
rörde sig om ett förskrivarfel, eller om felaktig iordningställning av läkemedlet, så beslutet 
kategoriserades endast som ”fel dos”. 
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Besluten som kategoriserades som ”obehörig patient” omfattar både fall där läkemedel enligt 
förskrivarkommentar måste hämtas ut av en annan person än patienten, och läkemedel som 
enligt lag inte får hämtas ut av enskild patient. I det senare fallet kategoriserades beslutet 
(diarienummer 34169) även som ”inte expedierat författningsmässigt”, också på grund av att 
läkemedlet endast får lämnas ut om det beslutats av behörig läkare. Ett beslut som 
kategoriserades som ”fel läkemedel” (diarienummer 36969) gällde att en farmaceut gjorde en 
felaktig beställning av ett extemporeläkemedel, där patienten skulle ha det sockerfritt med 
fick det med socker. Det enda beslutet som kategoriserades som ”skrivit fel i datorn” 
(diarienummer 31066) gällde en korrigering som gjordes av expedierande farmaceut för att 
kunna expediera ett läkemedel av samma sort som det som stod på receptet, men med ett 
annat varunummer, och vid denna korrigering skrevs fel styrka in. Beslutet som 
kategoriserades som ”fel på verbal information” (diarienummer 661) gällde att läkemedel inte 
stoppats i dospåsar utan istället skulle tas ur en hel läkemedelsförpackning, men denna 
förpackning hämtades inte ut av patienten på grund av bristande information från förskrivare 
och från dosapoteket. Detta beslut kategoriserades därför som ”fel på verbal information” och 
”uteblivet läkemedel”. Kategorin ”fel läkemedelsform” sattes på ett beslut (diarienummer 
19731) gällande att förskrivningen hade doseringen en halv tablett dagligen, men den 
förskrivna tabletten fick inte delas, så kategorin ”missat att upptäcka och korrigera 
förskrivarfel” sattes också på det beslutet. Kategorin ”fel iordningställning” sattes på ett beslut 
(diarienummer 18696) där farmaceut spätt en antibiotikalösning felaktigt, så att fel dos intogs. 
Beslutet kategoriserat som ”fel tid” (diarienummer 29745) gällde att en patient fick ett 
läkemedel levererat till sig för sent. 
 
 
Övrig information i besluten 
 
Som beskrivits i kapitlet ”Material och metod” var följande information saker som inte 
nödvändigtvis togs upp i alla beslut, men ändå bedömdes vara av intresse: 
 
Majoriteten av besluten gällde en felexpediering vid ett tillfälle, till en kund, men det fanns 
även vissa fall där flera kunder drabbades, eller där felexpedieringen upprepades flera gånger 
på apoteket innan det upptäcktes och åtgärdades. Felexpedieringen kunde gälla ett enskilt 
läkemedel eller flera, men det var sällan som den exakta mängden, till exempel antal tabletter, 
specificerades i beslutsdokumenten. Vilka specifika läkemedel eller typer av läkemedel som 
felexpedieringen rörde omnämndes sällan i besluten. I några fall gällde besluten 
felexpediering av särskilda livsmedel, där de felaktiga livsmedlen innehöll ämnen som 
patienten inte tålde. De apotekskedjor som gjort flest lex Maria-anmälningar under 2016 var 
Apoteket AB, Kronans Apotek, Apotek Hjärtat, och Apotekstjänst. Majoriteten av apoteken 
var öppenvårdsapotek, det vill säga butiker som säljer läkemedel till allmänheten [9, s. 6]. Det 
förekom dock även några dosapotek och distansapotek. De flesta av de anmälda 
felexpedieringarna hade gjorts av en farmaceut, men i vissa fall var även annan personal, till 
exempel en maskinoperatör på ett dosapotek, inblandad i felet. I de beslut där det nämndes 
vem som upptäckte felexpedieringen kunde det vara apoteket som gjort felet, ett annat apotek 
vid en senare expediering, patienten, eller annan vårdpersonal. Upptäckten kunde ske samma 
dag, efter någon månad, eller efter flera år. De bakomliggande orsaker till felexpedieringen 
som omnämns i besluten inkluderar stress, brister i apotekets fysiska miljö, problem med IT-
system, brister i rutiner, personal som missar att följa rutiner, eller personal som missar att 
göra nödvändiga kontroller. 
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Konsekvenser av de anmälda felexpedieringarna kunde vara allt från så pass allvarliga krävde 
akut sjukhusvård, till att ingen konsekvens alls uppstod trots att felaktigt läkemedel togs, eller 
då det felaktigt expedierade läkemedlet inte hann tas innan felet upptäcktes. Inga av 
felexpedieringarna hade lett till något dödsfall. I de fall där ingen konsekvens uppstod, eller 
där konsekvensen inte var väldigt allvarlig, bedömdes det dock ändå finnas risk för allvarliga 
konsekvenser, det var därför felexpedieringen hade lex Maria-anmälts. Detta inkluderade ett 
fall där ett felexpedierat läkemedel kunde ha använts vid självmordsförsök. Vanligt 
förekommande symtom i samband med felexpedieringar inkluderade yrsel, illamående, 
magbesvär, och andra fysiska och psykiska besvär. I vissa beslut sades det dock att det inte 
var helt säkert huruvida de beskrivna symtomen var direkt relaterade till felexpedieringen. I 
ett beslut gällande ett förskrivarfel som inte upptäckts och korrigerats på apoteket var det den 
ansvarige förskrivaren som fick göra bedömningen om felets allvarsgrad, och denne bedömde 
att det inte rörde sig om något kritiskt fel. 
 
Vilka specifika åtgärder som vidtagits för att förhindra att den inträffade felexpedieringen inte 
skulle inträffa igen beskrevs sällan i någon större detalj i beslutsdokumenten. De åtgärder som 
omnämns inkluderar korrigering av brister i IT-system, uppdatering av rutiner eller skapandet 
av helt nya rutiner, och information till berörd personal eller enskild farmaceut om hur felet 
kan undvikas i framtiden. 
 
I samtliga lästa beslut, förutom det som exkluderades, stod att IVO var nöjda med 
vårdgivarens utredning och slutsatser, och de åtgärder som vårdgivaren vidtagit. I några fall 
hade IVO dock begärt kompletterande information till anmälan. 
 
 
DISKUSSION 
 
 
Materialet 
 
Materialet var avgränsat till lex Maria-beslut om händelser på apotek som tagits under 2016. 
Om tid funnits kunde detta ha utökats till att omfatta fler beslut från fler år, då ett större 
material kan göra resultatet mer tillförlitligt och generaliserbart, och motiverat användandet 
av statistiska beräkningar för att avgöra signifikanta skillnader mellan de olika kategorierna. 
Att titta på fler år skulle också ge möjlighet att identifiera trender, och se om vissa kategorier 
av felexpedieringar minskat eller ökat vid olika tillfällen, till exempel efter omregleringen av 
apoteksmarknaden 2009. Det resultat som kom fram från detta avgränsade material kan ändå 
sägas ge en aktuell fingervisning om hur läget ser ut gällande felexpedieringar på svenska 
apotek. Även om de specifika frekvenserna som kommer fram i resultatet inte skulle vara helt 
tillförlitliga är det ändå av intresse att se vilka kategorier av felexpedieringar som över huvud 
taget förekommer i någon mängd bland besluten. Resultatet i detta examensarbete kan på så 
sätt vara en utgångspunkt för framtida större studier om samma ämne, och om dessa bekräftar 
denna studies resultat kan det ge trovärdighet till analysen och diskussion som görs kring 
resultatet. 
 
Det går inte att komma ifrån att en viktig nackdel med studien är att lex Maria-anmälningar 
endast handlar om fel som lett eller kunnat leda till allvarliga vårdskador. Detta utesluter 
säkerligen en stor mängd av mindre allvarliga felexpedieringar, och gör att resultatets 
generaliserbarhet för felexpedieringar överlag kan ifrågasättas. Studiens resultat, och hur det 
relaterar till tidigare forskning kring felexpedieringar, kan dock tyda på att lex Maria-
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anmälningar ändå kan vara representativa för frekvensen av olika kategorier av 
felexpedieringar. Detta diskuteras närmre senare. Att lex Maria-anmälningar görs även för fel 
som inte orsakade allvarlig vårdskada men skulle kunna ha gjort det gör också materialet 
något mer omfattande och användbart än det annars skulle ha varit. 
 
Besluten begärdes ut från och söktes fram av IVO, utifrån kategorierna i deras interna 
databaser, såsom ”verksamhetsområdet Apoteksverksamhet”. Det är möjligt att några 
relevanta beslut från 2016 kan ha missats, om felexpedieringar av läkemedel har inträffat 
inom någon annan av IVO:s verksamhetsområde-kategorier, exempelvis på sjukhus. En 
djupare efterforskning om hur IVO kategoriserar lex Maria-anmälningar, innan materialet 
begärdes ut, kan kanske ha varit motiverad. 
 
De olika beslutsdokumenten var inte enhetligt utformade, information om den inträffade 
händelsen kunde återfinnas under helt olika rubriker i olika beslut. Skillnader i informationens 
placering och utförlighet var särskilt tydliga i jämförelse av beslut från IVO:s olika regionala 
avdelningar, som har något olika sätt att skriva sina beslut. Skillnader kunde dock även ses 
mellan olika beslut från samma region. Brister i enhetlighet mellan regionala avdelningar är 
något som IVO tidigare fått kritik för [29, s. 82]. Beskrivningen av den anmälda händelsen 
var ofta uppdelad på text under flera rubriker, det gick inte att bestämma dess natur utifrån 
endast en rubrik. Detta motiverade att läsandet av besluten omfattade hela dokumentet och 
alla rubriker, istället för att i förväg bestämma att endast information från en viss del av 
besluten skulle användas. Att besluten inte är enhetligt utformade och beskriver fallet i olika 
mycket detalj kan betyda att viktig information om händelseförloppet som finns om en 
felexpediering kan ha utelämnats om en annan. 
 
När dokument kring lex Maria-anmälningar används som källor kan det vara värt att tänka på 
det faktum att det är vårdgivarna som avgör huruvida en händelse ska lex Maria-anmälas, och 
att det är vårdgivarna som gör utredningen av händelsen. Informationen i dokumenten kan 
därmed vara färgade av vårdgivarnas bedömningar och slutsatser kring händelsen, och det är 
möjligt att vissa fel som kunde ha varit av intresse aldrig anmäldes då de inte bedömdes som 
tillräckligt allvarliga av vårdgivaren. Hur de drabbade patienterna beskriver sina upplevelser 
av fallet, något som enligt lex Maria ska finnas med i utredningen [23], kan påverka 
bedömningen av felets allvarsgrad. Det är också möjligt att en vårdgivare, eller en anställd 
hos en vårdgivare, väljer att sopa ett fel, eller en detalj i utredningen kring felet, under mattan 
för att undvika kritik eller andra konsekvenser. Dessa faktorer är dock inget som kan bedömas 
säkert utifrån enbart materialet i denna studie. De skillnader i beslutens information och 
utförlighet som diskuteras ovan kan ha en förklaring i att olika vårdgivare kan ha gjort 
utredningar och anmälningar med olika metoder och omfattning. Besluten tar ytterst sällan 
upp utformningen av vårdgivarnas utredningar i någon större detalj, utan fokuserar mer på 
resultaten från dem. Speciellt intressant vad gäller tillförlitlighet är beslutet som gäller ett 
förskrivarfel som inte upptäckts och korrigerats, där bedömningen av felets allvar gjordes av 
förskrivaren som gjort felet. Det är ju möjligt att denna förskrivare kan ha ett intresse i att 
bedöma felet som mindre allvarligt, och av den anledningen borde bedömningen kanske göras 
av en annan, oberoende läkare. Att IVO, som ska vara en opartisk tillsynsmyndighet, 
bedömde samtliga anmälningar som är med i examensarbetets studie som tillräckligt väl 
utredda och åtgärdade kan ändå ses som ett tecken på materialets kvalitet och tillförlitlighet. 
Examensarbetets studie har inte fokus på eventuell underrapportering av lex Maria-fall, men 
det är ändå en faktor som kan vara viktig vid beaktandet av materialets tillförlitlighet. 
Underrapportering är ju något som tas upp en hel del i tidigare forskning, och som sägs kunna 
finnas bland lex Maria-fall [9, s. 14]. 
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Om tid hade funnits kunde även andra dokument kring lex Maria-anmälningarna ha begärts ut 
och lästs, exempelvis själva anmälan eller utredningen, för att få en tydligare bild av 
händelsen. Dessa andra dokument tar säkerligen upp intressanta detaljer som inte finns med i 
beslutens översiktliga beskrivning, kan klargöra de otydligheter som förekom i vissa av dem, 
och kan ge bättre möjlighet att bedöma huruvida vårdgivarnas utredningar och slutsatser är 
tillförlitliga och av god kvalitet. Då de var på många fler sidor än besluten bedömdes det dock 
inte möjligt att hinna läsa dem för alla anmälningar under 2016, och om mängden beslut 
istället hade avgränsats ytterligare hade det inneburit ett föga tillförlitligt kvantitativt resultat. 
En studie som tittar på något mer än felexpedieringarnas typ, till exempel dess orsaker och 
allvarsgrad, måste dock troligtvis använda sig av detta mer utförliga material. 
 
Det var bara ett beslut av de 40 som exkluderades, och det rådde ingen tvekan om att det inte 
var relevant för studien, eftersom det inte handlade om någon specifik felexpediering som 
kunde kategoriseras. Det exkluderade beslutet skulle dock kunna vara intressant för en studie 
på bakomliggande orsaker till felexpedieringar, eftersom det handlar om problem med ett 
datorsystem på apotek som vårdgivaren bedömde skulle kunna leda till allvarliga vårdskador. 
Att så gott som alla lex Maria-anmälningar från apotek hade med felexpedieringar att göra är 
kanske inte oväntat med tanke på att expediering av läkemedel är en av de mest centrala 
delarna av apoteksarbetet. 
 
 
Metoden 
 
Examensarbetets metod gick ut på att läsa lex Maria-beslut och avgöra vilka av ett antal 
kategorier, som var förutbestämda utifrån den tidigare forskningen i bakgrundskapitlet, som 
kunde stämma in på besluten, och sedan räkna hur ofta de olika kategorierna förekom. 
Eftersom metoden bygger på tidigare forskning kan det vara viktigt att beakta hur mycket 
sådan som återfanns, och spekulera om huruvida någon viktig studie eller reviewartikel kring 
felexpedieringar missades i sökandet efter bakgrundsmaterial, och därmed kanske även någon 
viktig kategori av felexpediering. Det skulle kanske vara möjligt att göra en renodlad 
litteraturstudie i ämnet, för att fördjupa sig i exakt vad tidigare forskning säger om 
felexpedieringar, och se hur noggrann och tillförlitlig forskningen är. Ett sådant djupare 
bakgrundsmaterial skulle i sin tur kunna innebära ytterligare möjligheter till analys och 
diskussion kring forskningsmaterial än de som görs i detta examensarbete. 
 
Studiens resultat kan sägas visa på att utformningen av metoden var rimlig. Det faktum att 
inget beslut bedömdes behöva sättas i ”Övrigt”-kategorin, utan att alla beslut tämligen 
naturligt passade in i åtminstone en av de förutbestämda kategorierna, tyder på att dessa 
kategorier täcker in och kan beskriva de typer av felexpedieringar som kan tänkas förekomma 
i lex Maria-anmälningar. Det fanns en överhängande risk att användandet av en ”Övrigt”-
kategori skulle innebära att svårbedömda fall inte tänktes igenom tillräckligt djupt utan bara 
sattes som ”Övrigt” på slentrian. Så verkar dock inte ha blivit fallet, och även de beslut som 
var något svåra att kategorisera kunde göras det tack vare att kategorierna var tillräckligt 
tydligt definierade gällande vad de omfattar. Det går dock inte att utesluta att kategoriseringen 
ändå kan påverkas av personliga åsikter och värderingar, trots strikta definitioner, och att en 
annan undersökare kan göra en annan bedömning och kategorisering av besluten. 
Undersökarens personliga forskningserfarenhet och kunskaper kring felexpedieringar kan 
också påverka kategoriseringen. Det är också möjligt att någon potentiellt passande kategori 
har missats att sättas på något beslut, trots noggrant läsande. Ett annat problem med ”Övrigt”-
kategorin, i motsatts till det som beskrivs ovan, är att svårbedömda beslut kan ha tvingats in i 
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de redan definierade kategorierna när de istället kanske passade bättre i ”Övrigt”, så att 
potentiella nya kategorier av fel utöver de redan definierade inte upptäcks. Definitionerna av 
vilka kategorier som innefattas i begreppet ”felexpediering”, och definitionerna av vad 
kategorierna i sig omfattar, kan också ha påverkat resultatet, andra definitioner av varje 
kategori skulle kunna ge ett annat resultat [1, s. 9][7, s. 13]. 
 
Resultatet gav ett tydligt svar på examensarbetets frågeställningar och uppfyllde därmed dess 
syfte, så på det sättet kan metoden sägas passa ihop med frågeställningarna. Beräkningarna av 
procentsatserna gav två olika kvantitativa indikationer på de olika kategoriernas frekvens i 
materialet, som båda visade på samma rangordning av dem. Frekvensberäkningarna kunde ha 
gjorts annorlunda, bland annat beroende på om definitionen av vad som räknas som ”en 
felexpediering” var annorlunda. Att definiera en felexpediering som exempelvis varje 
felexpedierad läkemedelsförpackning var dock inte möjligt på grund av att den informationen 
inte förekom i samtliga beslutsdokument. 
 
I introduktionskapitlet togs en av de tidigare studierna som återfanns upp särskilt noga, 
nämligen den som gjorts av IVO själva [9]. Examensarbetets studie liknar denna studie 
särskilt mycket, eftersom det båda använder lex Maria-anmälningar från apotek som material, 
och IVO:s studie tittar bland andra saker också på vilka typer av fel som är vanliga i 
anmälningarna. Examensarbetets studie tittar dock på ett annat, senare tidsspann än IVO:s och 
ger därmed en mer aktuell bild. Resultatet kommer längre fram i diskussionen att jämföras 
med resultatet från IVO:s studie för att se om det skett några förändringar i felkategoriers 
frekvenser sedan den gjordes. Examensarbetet utgår inte heller från riktigt samma kategorier 
som IVO:s studie, utan har hittat fler kategorier att applicera på materialet tack vare 
sammanställningen av en stor mängd tidigare forskning, inklusive sådan som inte direkt har 
med allvarliga vårdskador att göra. Därför kan examensarbetets studie inte sägas vara en 
exakt kopia av IVO:s studie, och kanske finner den något intressant gällande lex Maria-
anmälningar från apotek utöver det som IVO-studien upptäckt. Studierna är dock ändå så pass 
lika att det kan vara särskilt intressant att jämföra deras resultat. 
 
Examensarbetets metod kan sägas vara hypotetisk-deduktiv, då den utgår från vad tidigare 
forskning kommit fram till rörande felexpedieringar, och prövar ett antal kategorier av 
felexpedieringar som tagits från den tidigare forskningen. Eftersom inga av besluten sattes i 
”Övrigt”-kategorin, och det därmed inte identifierades några nya kategorier utöver de i den 
tidigare forskningen, kan metoden inte sägas vara induktiv, även om möjligheten till det 
fanns. Data som används, det vill säga information från beslutsdokument som skrivits utifrån 
tidigare gjorda utredningar, kan sägas vara retrospektiv data. 
 
 
Kategorierna och deras frekvens 
 
Trots att utgångsmaterialet var ganska begränsat i omfång gick det att se tydliga mönster 
gällande frekvenserna av de olika kategorierna, med vissa kategorier som var mycket 
vanligare än andra, och vissa som inte förekom alls. Sammanfattningsvis var de kategorier av 
felexpedieringar som förekom i det studerade materialet, ordnade efter frekvens: Fel 
läkemedel, fel dos, missat att upptäcka och korrigera förskrivarfel, fel styrka, fel patient, 
obehörig patient, uteblivet läkemedel, etikett på fel läkemedel, skrivit fel i datorn, fel 
kvantitet, fel läkemedelsform, fel iordningställning, fel tid, fel på verbal information, inte 
expedierat författningsmässigt. Av dessa förekom de 7 sist nämnda bara en gång vardera. 
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Att ovan nämnda kategorier av felexpedieringar förekommer i lex Maria-anmälningar är 
rimligt med tanke på att de alla kan leda till allvarliga vårdskador. Att få fel läkemedel eller 
fel dos av ett läkemedel kan få allvarliga konsekvenser, speciellt om läkemedlet i fråga 
används för att behandla en allvarlig sjukdom, eller om det kan orsaka allvarliga biverkningar 
om det används fel. Det kan vara av intresse att titta på vilka läkemedel och sjukdomar som är 
inblandade i lex Maria-anmälningar, men detta kunde inte ses i alla beslut, så det kräver 
djupare undersökning i fler dokument. Det är också möjligt att några av de förekommande 
kategorierna är särskilt associerade med några av de bakomliggande orsaker som togs upp i 
introduktionskapitlet och som nämns i besluten. En förklaring till kategoriernas frekvenser 
kan i så fall vara frekvenserna av olika bakomliggande orsaker. En studie som tittar på 
bakomliggande orsaker till felexpedieringar skulle vara särskilt intressant om den inte bara 
tittade på vilka orsaker som ligger bakom felexpedieringar generellt, utan även vilka orsaker 
som ligger bakom specifika kategorier av felexpedieringar. 
 
Examensarbetets resultat kan jämföras med vilka kategorier som sågs som vanligast i den 
tidigare forskningen, utan inbördes ordning: Fel läkemedel, fel styrka, fel dos, fel kvantitet, 
uteblivet läkemedel, fel på etikett, fel läkemedelsform, fel patient, obehörig patient, fel 
dokumentering. Vid en direkt jämförelse kan ses att både i detta examensarbetes studie och i 
den tidigare forskningen finns bland de vanligaste kategorierna fel läkemedel, fel dos, fel 
styrka och uteblivet läkemedel. Bland de kategorier som är vanliga i tidigare forskning men 
inte i examensarbetets resultat finns etikettfel, fel kvantitet och fel läkemedelsform. Några 
kategorier som verkar vara vanligare i examensarbetets resultat än vad de är i den tidigare 
forskningen är fel patient, obehörig patient och missat att korrigera förskrivarfel. Det finns 
alltså både likheter och skillnader mellan examensarbetets faktiska resultat och det resultat 
som kunde förväntas utifrån den tidigare forskningen. 
 
Att de största kategorierna är vanliga både i den tidigare forskningen och i detta 
examensarbetes material kan ses som en bekräftelse av den tidigare forskningens slutsatser 
kring dessa kategorier, då de även i ett relativt litet material har en tydligt högre frekvens än 
andra kategorier. Resultatet stämmer specifikt överens med en tidigare studie som kom fram 
till att de kategorier av felexpedieringar som har högst risk att orsaka allvarliga händelser var 
fel läkemedel och fel dos [7, s. 13]. Intressant är dock också det faktum att kategorierna 
sammanställdes från forskning kring alla sorters felexpedieringar, inte enbart de som kan leda 
till allvarliga vårdskador. Därför kan likheterna mellan tidigare forsknings och 
examensarbetets resultat ses som ett tecken på att lex Maria-anmälningar från apotek kan vara 
representativa för felexpedieringar överlag, och att examensarbetets resultat är någorlunda 
generaliserbart. Likheterna kan också vara ett tecken på lex Maria-anmälningarnas 
tillförlitlighet, det vill säga att vårdgivarna faktiskt anmäler fel som är vanliga. Det krävs nog 
dock en större undersökning med fler lex Maria-anmälningar och jämförelse med annat 
material för att stärka dessa hypoteser. 
 
Vad gäller kategorier som är vanliga i tidigare forskning men inte i examensarbetets resultat, 
eller som inte förekommer alls i resultatet (läkemedel med olämpliga interaktioner, dålig 
kvalitet, fel information på etikett), kan skillnaderna vara en bekräftelse av den tidigare 
forskning som pekar på underrapportering, både generellt sett vad gäller felexpedieringar och 
specifikt vad gäller lex Maria-anmälda felexpedieringar [9, s. 14]. Det kan dock finnas andra 
förklaringar till skillnaderna, såsom att examensarbetets material inte är tillräckligt stort. Ett 
större material med fler lex Maria-anmälningar skulle kunna innebära att de mer ovanliga 
kategorierna visar sig förekomma oftare. Det är också möjligt att lex Maria-anmälningar inte 
är representativa för dessa kategorier om de mer sällan leder till allvarliga vårdskador trots att 
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de förekommer ofta. Andra förklaringar till skillnaderna kan vara att den tidigare forskningen 
är gjord i andra länder med andra apotekssystem än Sverige, att de ofta rör fel på 
sjukhusapotek medans lex Maria-anmälningarna främst kommer från öppenvårds- och 
dosapotek, och att saker kan ha förändrats sedan den tidigare forskningen gjordes för några år 
sedan. Skillnader i examensarbetets och den tidigare forskningens utformningar av metoder 
kan också vara en förklaring, till exempel olika definitioner av vad kategorierna omfattar, hur 
vanligt det är att de används i forskningen, och hur deras frekvenser beräknas. Ovan nämnda 
skäl kan också vara förklaringar för de kategorier som är vanliga i examensarbetets resultat 
men är mindre vanliga i den tidigare forskningen. 
 
Som nämnts tidigare i diskussionen och i introduktionskapitlet har IVO själva gjort en studie 
av lex Maria-anmälningar från apotek [9], som kan vara särskilt intressant att jämföra med 
examensarbetets resultat. I IVO:s studie var de vanligaste kategorierna av felexpedieringar fel 
dos, fel patient, fel etikett, förväxling av medicin, och obehörig patient. Dessa kategorier är 
också bland de vanligaste i examensarbetets resultat, så det tycks generellt sett stämma 
överens med IVO-studiens resultat, och kan därmed sägas bekräfta några av dess slutsatser. 
Att kategoriernas frekvenser inte stämmer exakt överens kan bland annat förklaras med att 
studierna inte har exakt samma utformning på metoden, och att det studerade materialet inte 
är av samma omfattning. Skillnader kan också förklaras med att det kan ha skett förändringar 
efter året då IVO:s studie gjordes, speciellt eftersom att en av studiens avsikter var att 
apoteken skulle dra lärdom av den [9, s. 3]. Samtidigt tyder examensarbetets resultat på att 
eventuella tidsmässiga förändringar inte är väldigt stora, eftersom alla kategorierna 
fortfarande förekommer i någon utsträckning bland lex Maria-anmälningar. Det faktum att 
ytterligare kategorier utöver de som upptäcktes i IVO:s studie återfanns i examensarbetets 
resultat kan vara ett argument för att göra djupare studier av lex Maria-anmälningar från 
apotek i framtiden, med dessa nya kategorier i åtanke. 
 
 
Samband mellan kategorier 
 
Som sägs i introduktionskapitlet innefattar medicineringsfel överlag ofta komplexa samband 
mellan flera olika element [5, s. 155]. Detta kan sägas exemplifieras i examensarbetets 
resultat, då många av besluten kategoriserades som mer än en typ av felexpediering. Det är 
skälet till att det totala antalet identifierade fel är större än antalet lästa beslut. Detta kan tyda 
på att en anmäld händelse kan bestå av ett flertal olika felaktigheter, att det finns en viss 
överlappning mellan flera av de kategorier som definierats utifrån den tidigare forskningen, 
och att kategorierna hänger samman med varandra på olika sätt. 
 
Ett skäl till att flera kategorier kan ses i samma anmälan är att en typ av fel i 
expedieringsprocessen leder till att något annat också blir fel. Om ett förskrivarfel inte 
upptäcks och korrigeras innan expedieringen färdigställs, och förskrivarfelet i fråga gäller att 
det står felaktig dosering, styrka eller läkemedelsform i receptet, leder det i sin tur till att fel 
dos, styrka eller läkemedelsform också expedieras. Samma förklaring kan ges då fel 
information skrivits i datorn och därmed fel läkemedelsstyrka expedierats, då det ena ledde 
till det andra. Att patienten intar en felaktig dos kan också bero på att en etikett sätts på fel 
läkemedel och doseringen på denna etikett inte stämmer med läkemedlets avsedda dos, eller 
på att ett läkemedel ställts i ordning fel på apoteket, till exempel om en antibiotikalösning 
späds på fel sätt som skedde i en av de anmälda felexpedieringarna. I fallet som 
kategoriserades som ”etikett på fel läkemedel” och ”fel styrka” innebar den felaktiga 
etiketteringen att läkemedel med fel styrka lades i den etiketterade förpackningen. Även 
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beslutet som kategoriserades som ”fel på verbal information” och ”uteblivet läkemedel” kan 
förklaras som att det ena ledde till det andra, då den bristande informationen till patienten 
ledde till att hen inte hämtade ut ett läkemedel som behövdes. Ett annat sätt på vilket en typ av 
fel kan leda till en annan kan ses i beslutet där patienten fick ett läkemedel avsett för en annan 
patient, så det kategoriserades som ”fel läkemedel” och ”fel patient”. När detta fel upptäcktes 
skickades rätt läkemedel till patienten, men det kom inte fram, vilket kan kategoriseras som 
”uteblivet läkemedel”. Så försöket att åtgärda det ursprungliga felet ledde till ett nytt fel. 
 
Att vissa kategorier av felexpedieringar leder till andra kan användas som ett sätt att förklara 
kategoriers frekvenser. Om en kategori av felexpediering kan inträffa ”av sig själv” men även 
orsakas av en annan, kan det innebära att kategorin är mer frekvent förekommande än andra. 
En patient kan till exempel få fel läkemedel av någon anledning som inte har med de andra 
kategorierna att göra, men det kan också bero på ett missat förskrivarfel, så det kan vara ett 
skäl till att kategorin ”fel läkemedel” är så vanlig i besluten. 
 
I vissa fall kan en kategori av felexpediering sägas per definition också innebära en annan 
kategori. Om ett läkemedel expedieras till fel patient, innebär det också att expedieringen kan 
kategoriseras som ”fel läkemedel”, såvida de två förväxlade patienterna inte skulle ha exakt 
samma läkemedel. Ett beslut kategoriserades som ”fel patient” och ”fel dos”, eftersom båda 
av de förväxlade patienterna skulle ha samma läkemedel, men i olika doser. Om en patient fått 
fel läkemedel går det dock inte att kategorisera felexpedieringen som ”fel styrka” eller ”fel 
dos” också, eftersom styrkor och doser inte är jämförbara mellan helt olika 
läkemedelssubstanser. Beslutet som kategoriserades som ”uteblivet läkemedel” och ”fel tid” 
kan också förklaras som en definitionsfråga, då det faktum att patienten inte fick läkemedlet 
vid expedieringen innebar att hen fick det levererat först senare, alltså var det försenat. Även 
kombinationen av ”obehörig patient” och ”inte expedierat författningsmässigt” kan förklaras 
på detta sätt, då den författningsmässiga missen bland annat var att enskild patient inte får 
hämta ut läkemedlet i fråga. 
 
Det är möjligt att vissa av de kategorier som hör samman definitionsmässigt skulle kunna 
sättas som ”underkategorier” till varandra, men detta är inte helt säkert eftersom ingen av dem 
endast hör samman med en annan kategori, och vissa av dem kan också förekomma på egen 
hand. ”Fel styrka” skulle exempelvis kunna sättas som underkategori till ”fel läkemedel”, men 
i vissa fall kan det vara rätt läkemedelssubstans som expedierats, även om styrkan är fel. ”Fel 
patient” innebär oftast ”fel läkemedel”, men det fanns ju också ett fall där läkemedlet var rätt, 
det var bara dosen som skilde sig åt mellan de förväxlade patienterna. Så det tycks vara svårt 
att helt undvika att något beslut som läses kan kategoriseras på mer än ett sätt, oavsett hur 
kategorierna i förväg definieras. 
 
Just kategorin ”missat att upptäcka och korrigera förskrivarfel” stod aldrig ensam för något 
beslut, den ledde alltid till någon annan kategori av fel. Detta kan vara ett skäl till att 
kategorin sällan används i den tidigare forskningen även om den omnämns [8, s. 676]. 
Kategorin kan beroende på synsätt sägas vara en orsak till felexpedieringar snarare än en typ 
av felexpediering i sig. Detsamma kan diskuteras om de andra ovan nämnda kategorierna av 
felexpedieringar som ofta leder till andra kategorier. Det är möjligt att vissa av dem kan vara 
både orsaker och fel, beroende på kontexten. Så även om detta examensarbete endast 
handlade om kategorisering av felexpedieringar kan det också sägas ha identifierat några 
orsaker till felexpedieringar. De samband mellan olika typer av fel som beskrivits ovan kan 
vara viktiga att beakta vid studier kring bakomliggande orsaker till felexpedieringar, för att 
särskilja mer grundläggande orsaker som stress och arbetsmiljö från gjorda fel som leder till 
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andra fel. Det kan också vara viktigt att tänka på vid studier som fokuserar på en specifik 
kategori av felexpedieringar, då denna kan vara sammanlänkad med andra kategorier. 
 
 
Övriga saker värda att notera i besluten 
 
Antalet lex Maria-beslut från apotek under 2016, 40 stycken, sticker inte ut på något markant 
sätt jämfört med anmälningarna under de senast föregående åren: 2013 42 fall, 2014 39 fall, 
2015 51 fall [30][31][32]. Eftersom det är beslut från IVO som studeras beror mängden inte 
bara på hur många fel som inträffat under året, utan även på hur många fall som IVO hunnit ta 
beslut i. Det hade varit intressant att beräkna hur stor andel de anmälda felexpedieringarna 
utgjorde av den totala mängden expedieringar i Sverige under 2016, och att jämföra denna 
andel med hur andelarna var under tidigare år. Någon exakt siffra på antalet expedieringar, 
utöver ”drygt 86 miljoner recept” [34, s. 6], hittades dock inte under sökningen av 
bakgrundsmaterial. Det kan åtminstone konstateras att 39 lex Maria-anmälda fall från apotek 
som handlar om felexpedieringar utgör en tämligen liten andel av den totala mängden 
expedieringar ifall det rör sig om 86 miljoner. Totalt togs 2496 beslut om lex Maria-
anmälningar under 2016 [33], så apotekens 40 anmälningar utgör lite mindre än 2 % av 
samtliga skedda och potentiella anmälda allvarliga vårdskador, vilket också kan ses som en 
låg siffra. Eftersom felen är så pass allvarliga eller potentiellt allvarliga får sådana låga 
andelar ändå inte vara ett skäl till någon avslappning i patientsäkerhetsarbetet på apotek. 
 
Att vissa apotekskedjor gör fler lex Maria-anmälningar än andra måste inte vara ett tecken på 
att de är av sämre kvalitet. Som sägs i introduktionskapitlet kan en hög anmälningsfrekvens 
vara ett tecken på ett väl utvecklat säkerhetsarbete, så anmälandet av många händelser som 
kan ha orsakat allvarliga vårdskador kan visa att apotekskedjan tar allvarliga vårdskador på 
allvar. Det krävs djupare studier kring de olika apotekskedjornas säkerhetskultur för att göra 
en korrekt bedömning av anmälningsfrekvensens innebörd. Samma diskussion kan föras kring 
det faktum att det kom olika mängder av beslut från IVO:s olika regionala avdelningar. Det 
kan innebära att apoteken i en viss region är av sämre kvalitet, men kan också innebära att de 
är bättre på att anmäla händelser. Eller så kan skillnaden bero på att det finns fler apotek i en 
region än i en annan. Även detta kan vara värt att undersöka i framtida studier, med fokus på 
apoteken i de olika regionerna. 
 
Majoriteten av lex Maria-anmälningarna gällde felexpedieringar som inträffat på 
öppenvårdsapotek. Detta skulle kunna förklaras med att öppenvårdsapotek har en större 
tendens till felexpedieringar än exempelvis dosapotek, distansapotek och sjukhusapotek, 
kanske för att bakomliggande orsaker som stress och hög arbetsbelastning är vanligare på 
öppenvårdsapotek. Det är dock också möjligt att resultatet visar på att de andra 
apotekstyperna mer sällan anmäler inträffade felexpedieringar. Framtida studier om vilka fel 
som inträffar inom vissa apotekstyper, och deras arbetsförhållanden, skulle kunna ge 
intressant information kring detta. 
 
De uppkomna konsekvenserna av felexpedieringarna som omnämns i de lästa besluten kan 
sägas stärka tanken att det finns stora risker med felaktig läkemedelsanvändning, även om 
flera av felexpedieringarna förvisso istället inte innebar någon allvarlig konsekvens alls. De 
potentiella riskerna som ses är ett argument för vikten av studier kring felexpedieringar, både 
den i examensarbetet och framtida. 
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De vidtagna åtgärder som omnämns i vissa av besluten kan tyckas vara rimliga, men det går 
inte att utifrån besluten avgöra huruvida de faktiskt har haft någon effekt på förekomsten av 
felexpedieringar på apoteken. Effektiviteten är nog inget som kan bedömas utifrån lex Maria-
material i sig då det främst handlar om inträffade fel snarare än förhindrade. 
 
Ett av besluten visar på det faktum att även korrekt expedierade läkemedel kan orsaka skador. 
I det fallet gällde det att ett antal läkemedel korrekt expedierats till en patient som senare 
använde dem vid ett självmordsförsök. Själva anmälan gällde ett annat läkemedel som 
expedierades felaktigt tillsammans med de korrekt expedierade, och som inte användes vid 
självmordsförsök, men kunde ha gjort det. 
 
 
Resultatets betydelse för apotek och dess personal 
 
Även om det inte utifrån lex Maria-anmälningarna går att se hur många felexpedieringar som 
sker totalt i Sverige, kan de ändå ge en användbar bild av hur vanliga de olika kategorierna av 
felexpedieringar är bland de fel som förekommer. Kunskap om vilka typer av felexpedieringar 
som finns, och hur vanliga de är, kan vara av särskild nytta för enskilda farmaceuter och 
annan personal som arbetar med expediering på apotek. Denna personal kan då veta vilka 
typer av fel som har hög risk att ske, och kan vara särskilt uppmärksamma och noggranna 
med de moment i expedieringsprocessen där de kan uppstå. Examensarbetets resultat visar på 
att man som farmaceut bland annat bör ta sig tid och vara noggrann vid läsning av recept och 
bedömning av dess rimlighet, vid plockning av rätt läkemedel med rätt styrka och form, vid 
kontroll av patientens identitet och behörighet att hämta ut läkemedlet, och vid etikettering av 
läkemedelsförpackningar. 
 
Som tas upp nedan kan framtida studier om bakomliggande orsaker till felexpedieringar också 
vara av nytta, men resultatet från dessa är kanske av större intresse för apotekschefer och 
andra ledare inom branschen, som kan arbeta för att minska risken för exempelvis stress och 
dålig arbetsmiljö. Detta kan vara svårare för personalen som arbetar ”på golvet” att göra 
någonting åt, för dem kan det vara till mer nytta att känna till vilka specifika fel de bör jobba 
extra noga med att undvika. 
 
Det kan av flera skäl tyckas vettigt att vid arbete med patientsäkerheten på apotek lägga 
särskild fokus på de kategorier av felexpedieringar som är vanligt förekommande i lex Maria-
anmälningar. Att de kan orsaka allvarliga vårdskador är kanske det främsta skälet till att de 
bör uppmärksammas och förebyggas, även om de överlag skulle inträffa relativt sällan. Ovan 
har diskuterats att flera av felkategoriernas frekvenser i lex Maria-beslut tycks stämma 
överens med deras frekvenser i annan tidigare forskning om felexpedieringar generellt. Detta 
faktum kan innebära att även om fokus skulle läggas på att undvika fel som kan orsaka 
allvarliga vårdskador så kan det också leda till att andra, mindre allvarliga felexpedieringar 
undviks. Det är dock mycket möjligt att andra viktiga kategorier av felexpedieringar inte 
upptäckts i lex Maria-beslut eftersom de inte orsakar allvarliga vårdskador, men kan vara 
allvarliga på andra sätt. Det är viktigt att ständigt vara uppmärksam på nya fel som aldrig 
inträffat tidigare eller inträffar väldigt sällan. 
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Framtida forskning 
 
I diskussionen ovan har det gjorts flera förslag på framtida forskning kring felexpedieringar, 
men det finns ytterligare idéer som inte tagits upp ännu. Det finns flera sätt på vilka 
examensarbetets metod skulle kunna ha utformats annorlunda, vilket kan vara uppslag till 
framtida studier om samma ämne. Annorlunda utformningar innefattar både andra sätt att läsa 
och analysera samma material, och helt annorlunda metoder med annat material för att studera 
andra aspekter av felexpedieringar utöver deras frekvens. 
 
Ett viktigt sätt på vilken undersökningen skulle kunna ha gjorts annorlunda är om den inte 
utgick från i förväg bestämda kategorier, utan istället gick ut på att läsa besluten och utifrån 
felexpedieringarna som beskrivs i dem komma fram till ett antal kategorier. Men 
bestämmandet av dessa kategorier måste ju ändå vara teoretiskt förankrade, så studien måste 
ändå förhålla sig till den tidigare forskningen på något sätt. Det skulle också gå att, istället för 
att definiera kategorier utifrån ett stort urval av tidigare forskning, använda sig av ett visst 
teoretiskt ramverk med en viss bestämd taxonomi av kategorier från en enda källa, till 
exempel den ”patientsäkerhetstaxonomi” som Världshälsoorganisationen håller på att 
utveckla [1, s. 28]. Å ena sidan kan det innebära mindre arbete än att på egen hand 
sammanställa och definiera kategorier, men å andra sidan kan det innebära en större risk att 
någon viss kategori inte finns med i taxonomin och därmed inte upptäcks i materialet, eller att 
en viss typ av felexpediering måste tvingas in i en kategori där den egentligen inte passar. En 
annan möjlig variant är att först sammanställa vilka kategorier som finns i den tidigare 
forskningen, därefter läsa materialet och på egen hand komma fram till kategorier utifrån det, 
och sedan jämföra kategorierna från den tidigare forskningen med kategorierna som framkom 
i materialet, för att se om de är samma eller skiljer sig åt. 
 
En väldigt användbar studie skulle vara om det gick att ta del av de olika apotekskedjornas 
interna rapporteringssystem för felexpedieringar, vilket bör innefatta en större mängd fel än 
endast de som kan leda till allvarliga vårdskador, och därmed kan ge ett annorlunda resultat. 
Det är dock möjligt att det kan krävas en del övertalande för att få apoteken att dela med sig 
av sådan information, och det kan innebära ett stort arbete med sekretessbehandling. Lex 
Maria-dokument är på det sättet mer tillgängliga eftersom de räknas som allmänna handlingar. 
I en del andra länder har mer allomfattande nationella system för rapportering av 
felexpedieringar införts eller övervägs att införas [16, s. 48], och det finns de i Sverige som 
argumenterar för att exempelvis Läkemedelsverket borde ha ett liknande system [25]. Om ett 
sådant system infördes i Sverige, med allmänt tillgänglig information och statistik om 
samtliga felexpedieringar som inträffat i landet, skulle det definitivt underlätta framtida 
studier i ämnet. Även en studie som endast tittar på lex Maria-anmälningar skulle kunna ha 
nytta av en mer övergripande databas om felexpedieringar, för att jämföra huruvida lex 
Maria-anmälningarna är representativa för felexpedieringar överlag. I en del 
bakgrundsmaterial omnämns och diskuteras en svensk databas som verkar vara ungefär det 
som skulle behövas, gällande vårdskador i stort, kallad ”RiskDataBasen” [13, s. 4751][15, s. 
5921]. I skrivande stund verkar denna dock inte vara allmänt tillgänglig längre. Om det skulle 
visa sig att lex Maria-anmälningar faktiskt är representativa för felexpedieringar överlag 
skulle det intressant nog kunna användas som ett argument för att ovan nämnda övergripande 
system inte skulle behöva införas, då det skulle kunna räcka med att titta på lex Maria-
anmälningar. Det är ännu ett argument för nyttan av en större och djupare studie av lex Maria-
anmälningar från apotek, för att se hur representativa de faktiskt är. 
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Materialet som användes i detta examensarbete var sekretessbehandlat för att inga 
identifierande eller känsliga personuppgifter om de drabbade patienterna och den inblandade 
personalen skulle återfinnas. En studie där sådana uppgifter finns med och beaktas skulle 
kunna ge intressant information, till exempel om en viss ålder, ett visst kön eller en viss 
etnicitet oftare råkar ut för felexpedieringar. En sådan studie skulle dock behöva vara väldigt 
försiktig med hanteringen av dessa känsliga personuppgifter, och beaktas noga ur ett etiskt 
perspektiv innan den påbörjades. 
 
En annan möjlig metod för att undersöka felexpedieringar är genom att göra observationer på 
ett eller flera apotek, och titta på vilka fel som uppstår under farmaceuternas arbete. Detta ger 
dock inte en lika övergripande bild av förekomsten av felexpedieringar som ett nationellt 
anmälningssystem som lex Maria, och det kan finnas många lokala faktorer på de observerade 
apoteken som kan begränsa resultatets generaliserbarhet. Det finns också en risk att 
observationerna påverkar arbetet som observeras [1, s. 28]. En fördel med observationer är att 
även kategorier av fel som kan anses som mindre allvarliga kan identifieras i större 
utsträckning än vid studier av felrapporter, då apotekspersonal kanske inte anser att mindre 
allvarliga fel måste anmälas i samma utsträckning [16]. Det skulle alltså kunna vara ett sätt att 
titta på underrapportering, vilka fel som observeras i apoteket men som inte rapporteras av 
personalen. Problem med begränsad generaliserbarhet kan också gälla för studier där enskilda 
farmaceuter får fylla i enkäter, eller intervjuas, om vilka typer av felexpedieringar de upplever 
som vanligast. Denna metod kan också ha problem med huruvida de tillfrågades upplevelser 
stämmer överens med verkligheten. 
 
Det är också möjligt att göra studier som fokuserar på en specifik kategori av felexpedieringar 
och titta djupare på dess orsaker, konsekvenser, etc. Då kan studier om de olika kategoriernas 
frekvenser användas som en utgångspunkt för att avgöra vilka kategorier som det kan vara 
mest värt att titta närmre på, utifrån hur vanligt förekommande de är. 
 
De olika typerna av övrig information som återfanns i besluten, såsom inblandade läkemedel, 
bakomliggande orsaker, konsekvenser och vidtagna åtgärder, kan alla var uppslag till fokus 
för framtida undersökningar. Särskilt användbart att undersöka mer skulle vara de 
bakomliggande orsakerna till felexpedieringar, exempelvis stress, fysisk arbetsmiljö, etc., och 
sambandet mellan orsakerna och specifika kategorier av felexpedieringar. Det gick inte att 
konsekvent se detta i samtliga lex Maria-beslut, men en studie som tittar på fler dokument 
kring lex Maria-anmälningar, till exempel vårdgivarens utredning av händelsen, kan 
säkerligen hitta mycket användbar data. Det är dock möjligt att det är svårare att på ett 
tillräckligt omfattande sätt kategorisera bakomliggande orsaker än typer av felexpedieringar, 
eftersom det finns så många olika små och stora faktorer som kan påverka apotekspersonals 
arbete positivt eller negativt, och som kan missas vid utredning och händelseanalys. 
Information om vilka typer av bakomliggande orsaker som är vanliga vid felexpedieringar 
kan som diskuterats tidigare vara av särskild nytta för personer i ledarroller i 
apoteksbranschen, då det är dessa som kan se till att apotekens arbetsmiljö utformas på ett sätt 
som motverkar risken för felexpedieringar. 
 
Att studera konsekvenser av felexpedieringar kan också vara av intresse, bland annat för att 
vårdgivare i framtiden ska ha lättare att avgöra vilka fel som kan leda till allvarliga 
vårdskador och därför bör anmälas. Det kan finnas flera sätt att bedöma konsekvensers 
allvarsgrad, utöver vilka som leder till eller kan leda till allvarliga vårdskador. Till exempel 
skulle det kanske vara möjligt att beräkna monetära kostnader av felexpedieringarna, för 
enskilda apotek eller för samhället i stort. Sådana alternativa sätt att bedöma allvarsgrad 
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kanske kan användas för att rangordna kategorierna av allvarliga felexpedieringar, eller visa 
på eventuella felexpedieringar som inte lex Maria-anmäls men ändå är väldigt allvarliga. Det 
kan också visa att en viss sorts felexpediering kanske inte är vanligt förekommande, men när 
den inträffar är konsekvenserna så pass allvarliga att den ändå måste beaktas särskilt. 
 
Även studier av vidtagna åtgärder kan vara intressant, bland annat för att se om en viss åtgärd 
har haft effekt, och om den i så fall borde användas på fler apotek. Då kan det vara användbart 
att titta på frekvenserna av kategorier av felexpedieringar över en längre period, för att få en 
bild av hur de förändrats och om frekvenserna påverkats av åtgärder eller andra faktorer. 
 
 
Slutsats och sammanfattning av diskussion 
 
Slutsatsen som kan dras är att de fyra vanligast rapporterade kategorierna av felexpedieringar 
som kan leda till allvarliga vårdskador är fel läkemedel, fel dos, missat att upptäcka och 
korrigera förskrivarfel, och fel styrka, vilket kan anses rimligt med tanke på att dessa fel kan 
orsaka allvarliga läkemedelsproblem. Dessa fyra kategorier utgör 60 % av de identifierade 
felen. Inga nya kategorier identifierades utöver de som i förväg definierats utifrån den tidigare 
forskningen. 
 
Diskussionen kan sammanfattas som följer: Materialet som studerades hade ett relativt litet 
omfång, och innehöll vissa begränsningar och potentiella felkällor, men en jämförelse mellan 
resultatet från det och tidigare forskning i ämnet visar ändå att materialet skulle kunna vara 
representativt för felexpedieringar på apotek i stort, inte bara de som lex Maria-anmäls. 
Metoden har vissa fördelar framför andra sätt att undersöka felexpedieringar på apotek, och 
de kategorier som ställdes upp utifrån tidigare forskning verkar täcka in alla typer av fel som 
förekom i det lästa materialet. Materialet gav tydliga mönster gällande de olika kategoriernas 
frekvenser, och de vanligaste kategoriernas frekvenser verkar rimliga. Att vissa kategorier 
överlappade så att flera av dem kunde beskriva en felexpediering kan förklaras med att en typ 
av fel kan leda till ett annat, eller med att kategorierna rent definitionsmässigt hör samman. 
Resultatet kan vara av nytta för enskilda farmaceuter och annan apotekspersonal, som kan ha 
nytta av att veta vilka kategorier av felexpedieringar som är vanliga så att dessa kan undvikas. 
Att lägga fokus på att förebygga just de felexpedieringar som förekommer i lex Maria-beslut 
kan vara motiverat, bland annat eftersom dessa fel också kan ses mer generellt. Resultatet ger 
uppslag till ett flertal andra framtida typer av studier som kan göras angående 
felexpedieringar, och det finns många aspekter kring detta som kan vara värda att undersöka. 
Sådana studier skulle dock vara lättare att göra om det fanns mera allmänt tillgängligt material 
med information och statistik om felexpedieringar. 
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