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Sammanfattning 

Ett identifierat riskområde inom hälso- och sjukvården är hantering av läkemedel och för 
att höja patientensäkerheten bör läkemedelshanteringen säkerställas.  Vi har i en kvalitativ 
studie genom att använda flera olika metoder, så kallad triangulering, undersökt och beskri-
vit processen delning av läkemedel inom slutenvården.  Vårt syfte var att identifiera risker 
och förbättringsmöjligheter och genom en fallstudie på två vårdavdelningar har vi kunnat 
identifiera skillnader i arbetssätt mellan vårdavdelningarna men också mellan sjuksköters-
korna. För informationshantering i processen använder sig båda vårdavdelningarna av lä-
kemedelsmodulen i vårdinformationssystemet Cosmic. Delningsprocessen på de studerade 
vårdavdelningarna fungerar bra men vi har kunnat identifiera förbättringsmöjligheter i den 
tekniska utrustningen, det vårdadministrativa systemet samt i organisationen och dess kvali-
tetsarbete. För att uppnå en hög patientsäkerhet är det av stor vikt att informationsflödet  
fungerar optimalt i delsystemen och i relationen mellan dem vilket kan uppnås genom en 
övergripande kvalitetssäkring där ett systemsynsätt appliceras. Med ett effektivt ledningssy-
stem kan organisationer arbeta med ständiga förbättringar och prioritera de ur patientsä-
kerhetssynpunkt viktigaste åtgärderna. 
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1 Inledning 

Ett framträdande problemområde inom hälso- och sjukvården är hanteringen av läkemedel. 
Genom att säkerställa processen läkemedelshantering kan patientsäkerheten förbättras (So-
cialstyrelsen 2004; Socialstyrelsen 2008). I en kunskaps- och informationsintensiv verksam-
het som hälso- och sjukvården är det viktigt med en väl fungerande informationsförsörj-
ning. För att en säker sjukvård ska kunna bedrivas är förutsättningen att rätt information till 
rätt person vid rätt tillfälle finns tillgänglig, vilket inte minst gäller tillgången till en korrekt 
och aktuell information om patientens läkemedel.  

Vi har i vårt examensarbete valt att undersöka och beskriva processen läkemedelshantering 
inom slutenvården (inneliggande patienter) på två vårdavdelningar i två landsting där sam-
ma läkemedelsmodul används. Arbetet ser vi som en naturlig fortsättning på vår rapport 
inom kursen ”Informationsförsörjning i vårdprocesser” där vi studerat den gemensamma 
läkemedelslistan i öppenvården (ej inneliggande patienter) med stöd av informationssyste-
met Cosmic. Vår undersökning visade på många fördelar såsom hög tillgänglighet till pati-
entens ordinerade läkemedel och minskande dubbelarbete. Läkemedelslistan upplevdes 
som lätt och bra att använda tillsammans med patienten. Positivt var också tillgången till 
FASS (läkemedelsbranschens enda samlade förteckning över läkemedel för människor) i in-
formationssystemet. Föresatsen med implementering av ett informationssystem är alltid 
den allra bästa och ofta med syfte att öka patientsäkerheten men trots det uppstår problem 
som inte är lätta att förutse. Det kan vara tekniska problem, men också problem av indivi-
duell eller organisatorisk art. De problem som framkom var ofta komplexa och implemen-
tering av informationssystemet visade sig ha inneburit förändringar i arbetssätt. 

Genom en fallstudie på två vårdavdelningar i två landsting som använder sig av samma in-
formationssystem vill vi nu undersöka och beskriva processen läkemedelshantering med 
fokus på delning av läkemedel till inneliggande patienter. Denna delning utförs av sjukskö-
terskor. Vår fokusering ligger på risker och förbättringsmöjligheter i processen och om 
skillnader kan identifieras mellan avdelningarna eller inom professionen. För att på djupet 
studera en avgränsad aspekt av ett problem där en företeelse identifieras exempelvis ett nytt 
sätt att arbeta, rekommenderas fallstudier enligt Bell (2006).  

2 Syfte 

Läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden inom sjukvården och den verksamhets-
syn som Socialstyrelsen (2008, s. 16) utfört i slutenvården bekräftar att läkemedelshantering 
är ett riskområde där förbättringar kan göras för att öka säkerheten. Utifrån verksamhets-
perspektivet påpekar de att goda rutiner utifrån en riskbedömning, kompetensutveckling, 
avvikelserapportering och verksamhetsuppföljning kan öka säkerheten. De påpekar att 
”nyutexaminerad personal är ett särskilt riskområde” men också att personalen inte ”fått 
tillräckliga förutsättningar för att utföra uppgiften på ett säkert sätt, något som ibland beror 
på bristande kunskap men oftare på brister i rutiner, arbetssätt mm”.  

Fler och fler landsting använder informationssystem för läkemedelshantering i hela vård-
kedjan då dessa anses ha en potential att reducera fel. Vi tycker därför att det är ett intres-
sant och relevant ämne att studera och beskriva i vårt examensarbete. Vårt syfte är att stu-
dera och beskriva processen delning av läkemedel för att identifiera risker och förbätt-
ringsmöjligheter samt om skillnader mellan de två avdelningarna och inom professionen 
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kan identifieras. Vi vill även beskriva viktiga förutsättningar för att uppnå en högre patient-
säkerhet vid delning av läkemedel på en vårdavdelning.  

Forskning visar att övergripande elektroniska informationssystemlösningar ger positiva ef-
fekter på patientsäkerheten i motsats till pappersbaserade system men (Ash, Berg & Coiera 
2004; Campbell, Sittig, Ash, Guappone & Dykstra 2006; Weant, Cook & Armitstead 2007) 
menar också att det kan uppstå nya problem. Cheng, Goldstein, Geller & Levitt, (2003) på-
pekar vikten av att ytterligare studera effekten av implementering av Computerized Physici-
an Order Entry (CPOE) och hur det påverkar arbetsflödet i processen. Organisationer an-
passar sig till förändringar som på oförutsedda sätt kan leda till nya fel.  

Enligt Kvale (2001) kan etiska frågor ställas om syftet med en studie. Den ska inte bara 
vara av vetenskapligt värde utan bör också bidra till förbättring. Vår målsättning är att detta 
arbete ska vara användbart för de specifika avdelningarna som studerats men också för 
andra avdelningar som står inför liknande implementeringar. Delningsprocessen är ett ar-
betsmoment som görs av många sjuksköterskor flera gånger per dygn årets alla dagar. Po-
tenta läkemedel hanteras och tillfällen då fel kan ske är många. Det är därför av stor bety-
delse att denna process beskrivs och ägnas uppmärksamhet så att patientsäkerheten kan sä-
kerställas. 

2.1 Avgränsning 

Vi använder oss av begreppet process när vi beskriver momentet delning av läkemedel. Vi 
ser på processen utifrån service-, informations- och förbättringsperspektiven som ett verk-
tyg för att studera en följd av aktiviteter där värde ska skapas. I vår studie avgränsar vi oss 
till att studera själva delningsmomentet i läkemedelshanteringen på två vårdavdelningar i 
två landsting. Processen startar med att sjuksköterskan tar med sig läkemedelsvagnen från 
sjuksköterskeexpeditionen, startar upp datorn och loggar in i, i vårt fall informationssyste-
met Cosmic läkemedelsmodul. Vår process avslutas med att sjuksköterskan loggar ut ur in-
formationssystemet och kör in vagnen på expeditionen igen och ansluter datorn för ladd-
ning. 

Input till processen är först och främst information i Cosmic bestående av läkarens ordina-
tioner. Utöver det finns det information från andra delar i informationssystemet och andra 
informationssystem samt i vissa fall även pappersdokumentation.  Resultatet av processen 
är att patienten förhoppningsvis har fått och tagit sina läkemedel som ingår i den medicins-
ka behandlingen. Output från processen är information om eventuella förändringar mot 
givna ordinationer. Frågor och information vidarebefordras till ronden både muntligen via 
papper och i informationssystemet då samtal om patienten förs med ansvarig läkare. 

2.2 Problemformulering 

Vad är möjligt och meningsfullt att undersöka? Nyberg (2000, s. 96) refererar Nordlund 
och Rönnberg att det finns mycket som skulle vara möjligt att undersöka men för den skull 
inte är nödvändigt att göra. Det är viktigt att motivera valet. Forskningsbara frågor inom 
ämnet som vi anser relevanta och möjliga att få svar på är; 

Hur fungerar processen delning av läkemedel med hjälp av informationssystemet på valda 
vårdavdelningar och vilka är de förutsättningar som bör uppfyllas för att en högre patient-
säkerhet ska nås? 

- Vilka risker och förbättringsmöjligheter kan identifieras? 
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o Kan skillnader i arbetssätt mellan avdelningarna identifieras?  

o Kan skillnader i arbetssätt inom professionen identifieras?  

3 Bakgrund 

I hälso- och sjukvården är patientsäkerheten en förutsättning för att uppnå god kvalitet 
(Socialstyrelsen, 2008). När säkerheten brister kan anledningen oftast finnas i sambandet 
mellan människa, teknik och organisation (Rollenhagen, 1995). Det är mänskligt att fela 
men våra system inom hälso- och sjukvården måste vara så säkra så att felen inte leder till 
att patienter kommer till skada. Enligt Socialstyrelsen (2004) är hantering av läkemedel ett 
av de tydligaste problemområdena inom hälso- och sjukvården idag och de framhåller att 
det finns ett vetenskapligt stöd för att användningen av IT-baserade system kan minska an-
talet fel. 

Läkemedel används vid vård och behandling av många sjukdomstillstånd. Misstag sker bl.a. 
vid receptförskrivning, expediering av läkemedel och läkemedelsadministration i sjukvår-
den. För att utdelning av läkemedel skall ske på rätt sätt krävs fem rätt – rätt medicin, till 
rätt patient, i rätt tid, med rätt dos och på rätt sätt. (Wentzer, Böttger & Boye, 2007). Flera 
gånger varje dag, årets alla dagar, delas läkemedel ut till inneliggande patienter på våra sjuk-
hus vårdavdelningar runt om i landet. Delningsprocessen som kräver stor noggrannhet och 
kunskap sker ofta i en komplex och stressig miljö. Momenten som ingår är många och 
störningar i form av telefonsamtal, frågor från patienter och kollegor förekommer ofta. 

Underlaget i form av en korrekt ordinationslista är en förutsättning för att patienten skall få 
den medicin och behandling som han/hon ordinerats. Att använda sig av informationssy-
stem för att få tillgång till en aktuell ordinationslista kan på många sätt göra delningsproces-
sen säkrare men på samma gång kan det vara svårt att i förväg förutse vilka nya risker som 
tillkommer när nya informationssystem börjar användas i den praktiska verksamheten. 
(Wentzer et al. 2007). 

4 Metod 

Bell (2006) menar att det finns olika perspektiv och att det är möjligt att använda sig av oli-
ka metoder för att samla information. Varken den ena eller andra metoden kan sägas vara 
mer rätt än den andra. I det kvalitativa perspektivet sätts fokus på hur människorna upple-
ver världen. Fallstudier rekommenderas för att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett 
problem där en företeelse identifieras, exempelvis ett nytt sätt att arbeta. I en fallstudie är 
syftet att belysa de unika och gemensamma drag samt egenskaper som varje organisation 
och individ förfogar över. Författaren påpekar att den kritik som riktas mot fallstudier ifrå-
gasätter värdet att studera enstaka händelser eller enheter samt svårigheten att kontrollera 
information. Risken för skevhet eller bias nämns också i detta sammanhang. Bias definieras 
vara felaktigheter i vetenskapliga resultat p.g.a. något systematiskt fel i forskningsprocessen 
gällande exempelvis insamling av data, bearbetning eller analys av resultat (Nationalencyk-
lopedin, 2008). Denscombe (2003) beskriver att svagheten med fallstudier är att de uppfat-
tas producera mjuka data samt att det kan vara svårt att definiera gränser och bestämma 
vilka källor av data som ska tas med. Att få tillgång till aktuell miljö kan också vara en krä-
vande del i forskningsprocessen. Styrkan anges vara att de erbjuder en möjlighet att förklara 
varför vissa resultat kan uppkomma. Flera källor kan användas där exempelvis observatio-
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ner kan kombineras med insamling av dokument och informella intervjuer eller enkäter för 
att undersöka relationer och processer.  

Vårt syfte är att studera och beskriva processen delning av läkemedel för att identifiera ris-
ker och förbättringsmöjligheter samt om skillnader finns mellan vårdavdelningarna och 
inom professionen och vi har därför valt en kvalitativ ansats. Vi vill veta hur väl processen 
fungerar i en komplex verksamhet med många aktörer då ett informationssystem anses ha 
en potential att minska fel. I vår fallstudie innebär det att fokusera på processen, det vill 
säga ett sätt att arbeta i verksamheten med hjälp av ett informationssystem. Avgränsningen 
är delning av läkemedel till inneliggande patienter (slutenvården). De aktuella 
studieobjekten har valts utifrån att de använder samma informationssystem och har med 
god marginal kommit över införandefasen. Dessa två sjukhus i södra Sverige har en 
jämförbar arbetsorganisation.  

Vi använder oss av flera datainsamlingsmetoder, så kallad triangulering, det vill säga tre eller 
flera metoder. Vi använder oss inte av enkäter som metod däremot deltagande observatio-
ner som gör att vi har möjlighet att studera processen i den komplexa verkligheten för att 
få en överblick och möjlighet att fokusera. Intervjuer, både formella och informella, ger oss 
möjlighet till dialog och att ställa följdfrågor för att uppnå en djupare kunskap. Insamling 
av fakta från intranätet ger oss ytterligare information om sammanhanget i vilken processen 
existerar. Uttag av uppgifter från avvikelsehanteringssystemet ger oss kunskap om i vilken 
omfattning avvikelserapporteringssystemet används för att identifiera fel och risker samt 
ger oss möjlighet att studera specifika avvikelser som rör delningsprocessen.  

Denscombe (2003) menar att användning av flera källor och metoder är en styrka och ger 
möjlighet till bekräftelse som kan förbättra validiteten av data. Bowling (2007) poängterar 
att idealet är att använda sig av triangulering för att därigenom kunna verifiera genom obe-
roende källor medan Denscombe (2003) argumenterar för att det kan vara kontroversiellt 
och olika synpunkter finns på om två eller tre referenspunkter kan säkerställa var sanningen 
ligger. Författaren anser att forskaren däremot bör uppskatta att olika metoder kan peka på 
en liknande riktning men förmodligen inte precis på samma punkt. Forskaren bör undvika 
antagandet att metodologisk triangulering (figur 4-1) kan bevisa att data eller analys är abso-
lut korrekt. Genom att använda oss av intervjuer, deltagande observationer, studiebesök, 
rapporter ur avvikelsehanteringssystem och information som vi tagit del av via intranätet, 
så kallad triangulering, kan vi erhålla en tydligare bild utifrån olika perspektiv.  
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Figur 4-1 Metodologisk triangulering, fritt efter Denscombe, M. ( 2003, s. 133) 

 

Denscombe (2003) beskriver vidare att det är viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt vid in-
samling, process och analys av data samt att respektera rättigheter och värdighet hos dem 
som medverkar. En regel är att människor inte ska behöva lida för konsekvenserna av att 
vara inblandade i ett forskningsprojekt och möjliga konsekvenser måste förutses. När resul-
tat publiceras bör individens identitet inte röjas. Deltagandet bör alltid vara frivilligt och de 
som tillfrågas bör ha tillräcklig information om syftet med forskningen för att kunna be-
döma om de vill vara med eller inte. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av kurslitteratur och andra i ämnet viktiga informationskällor. Dessutom 
har vi sökt efter vetenskapliga artiklar i databaser för att i denna del av processen försöka få 
en överblick av aktuell kunskap inom området. Inläsningen har pågått under hela proces-
sen. Sökningar i databaser med sökord CPOE och CPOE i kombination med drug har re-
sulterat i artiklar där vi gjort en selektion till de som varit intressanta utifrån vårt val av 
ämne. Med hjälp av litteraturstudier och diskussioner har sedan en problemformulering 
växt fram. Vår frågeformulering var relativt bred till en början men denna har under arbe-
tets gång blivit mer precis och lett fram till forskningsbara frågor. Vi har kommunicerat via 
telefon, WebCT samt haft fysiska möten i samband med observationer och intervjuer.  

Vid kontakt med avdelningschef i X träffades överenskommelse om lämplig dag för ge-
nomförande av de deltagande observationerna. Vid telefonkontakt med projektledare för 
implementering av läkemedelsmodulen på kliniken i Y fick vi information och namn på 
lämpliga personer att ta kontakt med för att genomföra deltagande observationer. Vid sam-
tal med en av enhetscheferna framkom att olika arbetssätt och rutiner tillämpas inom klini-
ken. Detta föranledde ett intresse av att ta del av dessa lösningar. Vid diskussion kom vi 
fram till att bästa sättet var att genomföra ett studiebesök och besöka de olika enheterna. 
Program för dagen togs fram av vidtalad enhetschef och därefter beslutades om upplägg. 

Vad gäller intervjuer har kontakt tagits med enhetschefer via telefon för att bestämma tid 
och plats. Enhetscheferna informerade i sin tur de valda vårdavdelningarna.  
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Vi har sammantaget genomfört tre deltagande pilotobservationer, fyra deltagande observa-
tioner, fyra informella och fyra formella intervjuer med sjuksköterskor. Vi har också gjort 
ett studiebesök och tagit del av rapporter i avvikelserapporteringssystemen samt dokument 
via intranätet. De som intervjuats och observerats har inte varit samma personer. 

Hansagi och Allebeck (1994) påpekar att det är angeläget att följa forskningsetiska regler 
för hur undersökningar bör planeras och genomföras för att de grundläggande etiska kra-
ven ska uppfyllas. De som har observerats och intervjuats har blivit informerade om syftet 
med rapporten, att deltagandet är frivilligt och på vilket sätt resultatet kommer att använ-
das. Det fanns ingen beroendeställning till någon och några belöningar utdelades inte.  

4.1.1 Observationer  

Bell (2006) menar att det är viktigt att bestämma sig för vad som ska observeras och varför. 
Kommer observationen att ge den information som önskas och är tanken att den ska be-
kräfta eller säkerställa validiteten av den information som på annat sätt samlats in? Författa-
ren menar att förberedelse krävs och vid bra observationer är det möjligt att få fram infor-
mation om grupper eller individer som det skulle ha varit svårt att få fram annars. Observa-
tioner kan vara strukturerade eller ostrukturerade. I ostrukturerade observationer har fors-
karen syftet klart och förväntar sig att en struktur kommer att framträda. Vid strukturerade 
observationer är fokus bestämt. Vid deltagande observationer deltar forskaren i en individs 
eller grupps vardag genom att anteckna och kan då även ställa frågor för att bättre förstå. 
Denscombe (2003) definierar en deltagande observatör som att forskarens identitet är känd 
och att denne har möjlighet att få informerat samtycke från dem som är inblandade och 
kan agera som en ”skugga” till en person eller grupp i det vardagliga livet. Det blir då möj-
ligt att studera det som är av intresse. Faran med skevhet beskriver Bell (2006) vara svårig-
heten med att vara objektiv när individer eller gruppen blir mer bekant. Detta är särskilt 
viktigt att tänka på om den egna organisationen undersöks och forskaren har en viss kän-
nedom om dem som observeras. Vid sådana tillfällen kan en ej deltagande observatör se 
något annat.  

Argumentet för att inte börja observera med fastställda hypoteser som ska testas är att 
forskaren bör vara där för att lära (Denscombe, 2003; Bell, 2006). Denscombe (2003) me-
nar att det är en metod som kräver tid av närvaro för att få insikt. Målet bör vara att få en 
överblick för att sedan fokusera. Författaren påpekar att det är forskaren själv som person 
som är verktyget vilket kan tyckas vara enkelt men för rollen krävs kunskaper. Fördelar är 
att det är enklare att få till en naturlighet som kan ge insikt i sociala processer vilket passar 
för komplexa verkligheter. Vidare har observationer en potential att vara känsliga för sam-
manhang och helhet.  En nackdel kan vara en begränsad tillgång till vad som är möjligt att 
delta i. Det kan också vara en krävande metod som kräver personligt engagemang och det 
kan vara svårt att upprepa observationer varför reliabilitet och generaliserbarhet är argu-
menterade vid denna metod.  Uppgiften är enligt Bell (2006) att på ett så objektivt sätt som 
möjligt observera och anteckna skeenden. Ett observationsschema kan vara till hjälp och 
det kan vara lämpligt att i förväg bestämma hur ofta samt vad som ska registreras. Målsätt-
ningen bör vara att finnas där men påverka så lite som möjligt.   

För att etablera validitet och reliabilitet bör observatörsskevhet och reaktiva effekter redu-
ceras och Bowling (2007) refererar till Hawthorne-effekten som betyder att om människor 
observeras så blir resultatet att de ändrar sig. Effekten av observatörens närvaro tenderar 
dock att försvinna över tid men risken finns där trots allt och bör beaktas. Observatörer 
bör träna att på att observera objektivt för att reducera skevhet och fel. Det är också viktigt 
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att tillbringa så mycket tid som möjligt i verksamheten för att säkerställa att data är varie-
rande för att öka validitet och reliabilitet.  

4.1.2 Genomförande av observationer 

Observationer kräver noggranna förberedelser (Bell, 2006; Bowling 2007) och pilotobserva-
tioner rekommenderas. Författarna påpekar att det är viktigt att skaffa sig erfarenhet för att 
bättre behärska metoden så att observationerna ger det som eftersträvas för att få förståelse 
för processen. Tre deltagande pilotobservationer har därför utförts.  Den första genomför-
des i ett tidigt skede på en avdelning på Centrallasarettet i Växjö. Utöver detta utfördes yt-
terligare två deltagande pilotobservationer på Värnamo sjukhus under vecka 8, 2008 på två 
kliniker inom slutenvården. Den ena kliniken använder sig i nuläget av ett pappersbaserat 
system och den andra kliniken använder informationssystem i begränsad omfattning endast 
i öppen vård. De deltagande pilotobservationerna utfördes efter godkännande av enhets-
chef på respektive klinik. De som deltog informerades om syftet och att inga anteckningar 
skulle användas annat än för att ge träning och erfarenhet inför planerade deltagande ob-
servationer.   

Ensamma observatörer kan anklagas för skevhet eller feltolkningar (Bell 2006; Denscombe 
2003; Bowling 2007). Vi har båda varit observatörer vid de deltagande observationerna. 
Denscombe (2003) påpekar att observationer ger en bild av vad som verkligen sker och att 
dessa görs för att förstå kultur och processer i den grupp som undersöks. Om två personer 
observerar något vid ett och samma tillfälle, ser de då samma saker? Författaren menar att 
det i praktiken är osannolikt att båda kommer att presentera exakt samma resultat. Detta 
kan förklaras av faktorer som kompetens, minne och perception. Det är omöjligt att notera 
allt men viktigt att notera det mest signifikanta och relevanta. Anteckningar gjordes under 
hela de deltagande observationerna om aktiviteter men också avbrott i arbetet, inkluderan-
de frågor från andra, telefonsamtal, önskemål från patienterna. Vi hade i stort sett, noterat 
och tagit till oss samma saker och endast ett fåtal skillnader framkom. I de fall vi kände en 
osäkerhet om vi uppfattat det hela rätt kunde vi återkomma, för att fråga aktuell sjukskö-
terska.  

Ett induktivt kvalitativt förhållningssätt beskriver Bowling (2007) börjar med observationer 
och sätter definitioner och struktur åt sidan till dess att ett mönster observeras. Forskaren 
utvecklar konceptuella kategorier från data. Ett induktivt förhållningssätt kan resultera i en 
stor mängd ostrukturerade noteringar som är svåra att organisera och analysera. Ett deduk-
tivt förhållningssätt kan innebära en risk att inte vara öppen för vad som kan framträda och 
leda till insikt. En kombination av förhållningssätten kan användas, det vill säga att börja 
med en observation för att finna de aspekter som är av intresse och vad som är lämpligt att 
koda och anteckna. Att kombinera strukturerade och ostrukturerade registreringar kan vara 
ett sätt att samla värdefull data i en process vilket vi använt oss av.  

De deltagande observationerna genomfördes på vårdavdelning X, 2008-02-29, efter över-
enskommelse om passande dag. Vi observerade båda tillsammans en sjuksköterska vid del-
ning av läkemedel på morgonen, kl 07-08.15, och ytterligare en sjuksköterska kl 14.15–
14.45. Vi begränsade oss till att bara ställa korta frågor vid observationen för att inte påver-
ka situationen. De frågor som var oklara fick vi senare på dagen svar på vid en informell in-
tervju med den aktuella sjuksköterskan. De instruktionsfilmer om läkemedelshantering i in-
formationssystemet som fanns tillgängliga på intranätet studerade vi under dagen för att in-
hämta kunskap.  
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På vårdavdelning Yy var tanken att en deltagande observation skulle genomförts 2008-03-
11, efter att kontakt tagits och överenskommelse gjorts med vårdutvecklare på kliniken. Vi 
var båda närvarande när denna skulle äga rum. Någon delning av läkemedel på eftermidda-
gen var tyvärr ej aktuellt till patienterna som var inlagda. Situationen på avdelningen var 
pressad med flera akuta patienter som skulle läggas in och några patienter som varit inlagda 
skulle skrivas ut. Det som var tänkt som en observation blev i stället något som kan karak-
teriseras som en informell intervju kl 13.30–14.10.  

Vi bestämde oss för att återkomma för en ny deltagande observation och valde vårdavdel-
ning Y för denna. De deltagande observationerna genomfördes 2008-03-18 kl 18.00–19.45 
samt 2008-03-19 kl 07.25-08.00. 

Efter observationerna sammanfattade vi våra anteckningar och en grafisk presentation i 
form av ett flöde av aktiviteterna i processen gjordes därefter i programmet Microsoft Visio 
Drawing.  

4.1.3 Bearbetning av observationsmaterial 

Backman (1998) beskriver analysfasen som att få ordning bland data, ge en överskådlighet 
och systematik. Data ska ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att utfallet kan re-
lateras till den ursprungliga problemställningen.  Därefter tar tolkningsfasen vid. För att 
problemställningen ska kunna besvaras måste metod harmoniera med problemet. Bell 
(2007) påpekar att om datainsamlingsinstrumenten är välgjorda och provade i en pilotstudie 
har viktiga förutsättningar fullgjorts inför insamling, analys och presentation. Författaren 
påpekar att det under ett begränsat projekt kan vara svårt att skapa förutsättning för gene-
raliseringar, men resultatet kan bidra som utgångspunkt för reflektion och genom att in-
formera och belysa kan det ändå vara av värde. Vid tolkning söks efter likheter, skillnader 
och mönster.  Bell (2007) poängterar att förkunskaper och tidigare erfarenhet kan bidra till 
förutfattade åsikter vilket är viktigt att vara observant på.  

Genom att vi använder oss av ett flödesdiagram kan arbetsflödet och sekvenser av aktivite-
ter tydliggöras och ge en överskådlighet i denna presentation. En analys utifrån denna kan 
ge förståelse och kunskap om risker och förbättringsmöjligheter samt skillnader mellan 
vårdavdelningar och inom professionen. En process skapas för att ge någon form av värde 
och att alla aktiviteter ska vara värdeskapande från input till output. Frågor att ställa kan 
vara hur kan vi då beskriva värdet och för vem skapas värdet? Är processen ändamålsenlig, 
effektiv, anpassningsbar och flexibel?  

4.1.4 Val av respondenter 

Vi har valt att intervjua och observera sjuksköterskor på respektive vårdavdelning men har 
inte själva påverkat urvalet. De flesta sjuksköterskor har arbetat 6 år eller mer i yrket (tabell 
1). 
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Tabell 1 Antal år sjuksköterskorna arbetat i yrket 

 

4.1.5 Intervjuer 

Förberedelse krävs för att välja tema och specifika frågor om det som intervjuaren vill sam-
tala om. En huvudregel är att inte ställa ledande eller värderande frågor och det kan vara en 
fördel att ”träna” innan den riktiga intervjun äger rum (Lantz, 2007). Bowling (2007) menar 
att den viktigaste kvalifikationen för en intervjuare är känsligheten, att vara hängiven, uthål-
lig och att vara bra på att lämna respondenten nöjd.  

Det finns både positiva och negativa aspekter på valet av intervju som metod. Flexibiliteten 
nämns som en fördel då det är möjligt att ställa följdfrågor för att därigenom uppnå en dju-
pare kunskap (Bell 2007; Denscombe 2003). Denscombe (2003) framhåller den höga svars-
frekvensen då intervjuer ofta är inbokade genom överenskommelse om lämplig tid och 
plats samt att validitet kan kontrolleras vid samma tillfälle. Bell (2007, s. 165) påpekar för-
delen med att vid intervju med en person i taget spela in intervjun då det är möjligt att 
”kontrollera den exakta ordalydelsen i något man vill citera”. Alla respondenter kanske inte 
känner sig bekväma med att samtalet spelas in och författaren påpekar att intervjuaren bör 
vara förberedd på att en respondent inte vill att detta ska göras. Författaren beskriver skev-
heten som en vanlig fiende. Intervjuare är människor och kan påverka respondenter omed-
vetet eller medvetet. Att vara medveten om riskerna och vara på sin vakt är därför viktigt. 

Det kan vara frestande att tro att en intervju som spelats in är enkel att transkribera, men 
varje timme av en intervju kan ta flera timmar att skriva ut (Denscombe 2003; Bell 2007). 
Denscombe (2003, s. 183) påpekar att det är en process som kräver mycket tid och avgö-
rande kan vara vilka verktyg som finns till förfogande och hur snabb i fingrarna den som 
ska utföra detta moment är. Att använda sig av en bandspelare kan ses som värdefullt. Själ-
va inspelningen kan då ge en upplevelse om att det ”brings the talk to life agarin”. Noter-
ingar under intervjun bör göras om exempelvis gester, störande moment utifrån, påträng-
ande tystnad eller andra känslor som bidrar till att understryka det som sägs. Dessa noter-
ingar kan sedan skrivas till i en särskild kolumn efter transkribering. Svårigheten med tran-
skribering, förutom att det tar lång tid, kan vara att det är svårt att höra om flera personer 
talar samtidigt och att människor inte alltid talar i ”riktiga meningar”. Intonation och accent 
i språket är svårt att skildra i en transkribering. Det finns vedertagna etablerade sätt för det-
ta men i forskning av mindre omfattning är det vanligen endast ord som skrivs.  

Hur vet vi då att en respondent talar sanning? Denscombe (2003) menar att det inte finns 
någon absolut väg att verifiera det. Det finns några sätt att kontrollera för att säkra validite-
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ten av data. Ett sätt kan vara att kontrollera med respondenten när transkribering gjorts. 
Det är också möjligt att kontrollera med andra källor och författaren nämner triangulering 
med hjälp av dokument och observationer för att säkerställa innehållet i en intervju eller 
om det kan finnas tveksamheter till data i intervjun. Vidare kan det vara lämpligt att kon-
trollera att den person som blir intervjuad förmodas ha kunskap för att uttala sig.   

4.1.6 Genomförande av intervjuer 

Vår tanke med intervjuerna var att få till stånd en dialog och vi hade en intervjuguide med 
öppna frågor (bilaga 1) som stöd för att kontrollera att vi ställt de frågor som vi hade för 
avsikt att göra, varför intervjuformen kan beskrivas som halvstrukturerad. Med utgångs-
punkt ifrån pilotobservationerna diskuterade vi oss fram till lämpliga områden och frågor 
att ställa vid intervjutillfället. Följande frågeområden berördes gällande praktiskt tillväga-
gångssätt; utrustning, informationssystemet, avvikelser, störningar, förbättringsmöjligheter 
och vi avslutade intervjun genom att ställa en öppen fråga om de hade något mer att tilläg-
ga.  

Samtliga fyra formella intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på vårdavdelningarna där 
inga störningsmoment förekom. Före intervjun gjordes en kort redovisning av frågeområ-
dena. Intervjuerna spelades in på band vilket ingen respondent hade något emot och tidsåt-
gången varierade mellan 30 och 45 minuter. Vi har båda varit närvarande och under tiden 
även fört vissa minnesanteckningar främst som en säkerhetsåtgärd om inte bandspelaren 
skulle fungera korrekt.  

De fyra informella intervjuerna genomfördes vid studiebesöket med fyra sjuksköterskor.  
Tidsåtgången för dessa intervjuer varierade mellan 20 minuter och 1 timme och 20 minuter. 
De sistnämnda sjuksköterskorna arbetar alla på olika avdelningar inom samma klinik. An-
teckningar gjordes kontinuerligt under tiden och sammanfattades i direkt anslutning däref-
ter.  

4.1.7 Bearbetning av intervjumaterial 

En transkribering av de inspelade formella intervjuerna har gjorts av en av oss och tidsåt-
gången för detta moment var cirka 6 timmar. Denscombe (2003) beskriver analysen efter 
att transkribering och kontroller av validitet av data gjorts och menar att det gäller att be-
stämma vilken mening/innebörd som kan vara förknippade med orden och vilken betydel-
se orden har i relation till ämnet som undersöks. Vårt syfte var att försöka uppnå en känsla 
av helhet och därefter göra en indelning i tema och eventuella undertema för att ställa frå-
gor om innebörden i dessa uttalanden. Vi har var för sig, efter transkribering, läst igenom 
intervjumaterialet för att bilda oss en uppfattning om mening och innebörd. Kvale (2001) 
beskriver bl. a. ad hoc–metoden där olika angreppssätt och tekniker används för att skapa 
mening. Vårt förhållningssätt till intervjumaterialet bedömer vi kan beskrivas som ad hoc 
där vi studerar speciella yttranden och utför en viss kvantifiering och strukturering.  

Citat kan användas i rapporten menar Denscombe (2003) för att ge läsaren en känsla av att 
”höra” vad respondenterna sa och kan också användas som bevis för stöd för de argument 
som forskaren framhåller. Citat är dock ord som tagits från sitt sammanhang vilket är ett 
problem. Processen att välja citat innebär att göra en bedömning men hur vet läsaren att 
det var ett representativt och rätt val? Det kan vara lämpligt att exempelvis ändra namn på 
respondenter om de inte uttryckligen gett sitt tillstånd att identiteten får avslöjas. För att ge 
läsaren relevant bakgrund kan viss information associerad med personen ges och någon 
form av indikation på kontext där citatet uppkom. Vi har valt att inte avslöja onödig infor-
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mation avseende respondenten eller den som observeras men beskriver sammanhanget i 
anslutning till de citat som förekommer.  

4.1.8 Sammanställning av empiriskt material  

I vårt totala insamlade material från empirin identifierade vi övergripande teman som vi an-
vänder oss av i vår analys. Dessa teman sammanföll med de i vår teoretiska referensram, 
det vill säga människa, teknik och organisation och kunde därefter i en mer detaljerad nivå, 
undertema beskrivas under rubrikerna kvalitetssäkring, arbetsmiljö och kommunikation. 
Rubriken kommunikation kunde ytterligare delas in i kommunikation mellan medarbetare 
och ledning, kommunikation mellan människor och teknik. 

4.1.9 Förförståelse 

Dahlberg (1997) framhåller att förförståelse både kan ses som en förutsättning och ett hin-
der. Det är en kontextuell kunskap och bakgrundskunskap som är nödvändig för att förstå 
något. Vår förförståelse varierar då vi har olika professionell bakgrund, vilket vi tror kan 
vara en fördel. En av oss har sedan 1988 arbetat med IT- system i hälso- och sjukvården 
och sedan 1991 gjort detta inom landstinget Kronoberg. Arbetet har bl.a. bestått av att ut-
veckla, upphandla och implementera IT-stöd i sjukvårdsorganisationen, vilket gett en insikt 
i den komplexa informationshanteringen som finns inom en sådan organisation. En arbetar 
som vårdadministratör med speciell inriktning mot IT på kvinnokliniken, Värnamo sjukhus 
i Jönköpings läns landsting. Förförståelsen gällande läkemedelshantering består i hur kvin-
nokliniken har arbetat med ett kontinuerligt förbättringsarbete, dels genom ett nära samar-
bete med apotekare och dels genom förtryckta läkemedelslistor med vanligen förekom-
mande mediciner och användning av e-recept.  

5 Metoddiskussion 

Efter inlämning av en plan och erhållande av synpunkter på denna tog vi kontakt med 
handledare via mejl. Vid ett möte diskuterades upplägget. Vi har relativt enkelt fått tillgång 
till den miljö vi velat studera men åtskilliga timmar har krävts då det varit nödvändigt med 
flera resor för att få tillgång till vårt studieobjekt. Det har även varit nödvändigt med över-
nattningar då vår avsikt varit att få en översikt av processen under de delar av dygnet då 
många delningar utförs. Vi har därför valt att närvara vid de tre delningsmomenten mor-
gon, middag och kväll. Då vi också såg ett värde i att få en så bred inblick i klinikens ar-
betssätt som möjligt gällande delningsprocessen har vi dessutom gjort studiebesök. Vi valde 
att studera två relativt likartade vårdavdelningar för att tydligare kunna se skillnader i pro-
cessen men att studera ytterligare vårdavdelningar med andra specialiteter och patientgrup-
per skulle kunna ha tillfört andra aspekter. Vi kan konstatera att insamling av data är en 
krävande process som fordrar kunskap och engagemang oavsett metod men särskilt vid 
kontakt med andra människor. Vi har förstått att det finns ett visst intresse hos de personer 
som varit föremål för intervju och observation att få ta del av vår slutgiltiga rapport. Den 
kronologiska ordningen på datainsamlingen har haft betydelse då vi genomförde observa-
tionerna före intervjuerna och därigenom fick en bättre grund och förståelse för delnings-
processen, utrustning samt informationssystemet och kunde ställa mer detaljerade frågor. 
Vi styrde inte själva urvalet av våra respondenter utan det blev en mer praktisk fråga utifrån 
tillgänglig personal just den valda dagen. Ett slumpmässigt urval av respondenter skulle 
kunna ha varit mer representativt men vi uppfattade att våra respondenter gav oss en 
mångfasetterad bild av processen utifrån sina erfarenheter. 



 

12 

 

Vårt syfte har varit att studera och beskriva processen delning av läkemedel till inneliggande 
patienter där informationssystemet Cosmic används. Vi har inte intervjuat leverantörer av 
varken informationssystemet  eller utrustningen i form av läkemedelsvagnar för att ta del av 
deras kunskap om produkternas utformning, pågående eller planerat utvecklingsarbete, vil-
ket vi i efterhand anser skulle kunna ha gett oss en djupare förståelse. Vi har använt oss av 
en kvalitativ ansats då vår fokusering varit på hur människor upplever världen. Genom an-
vändning av flera datainsamlingsmetoder, så kallad triangulering, kan möjlighet till förbätt-
ring av validitet och reliabilitet uppnås och därmed ses som en styrka. I vår fallstudie, där vi 
studerar och beskriver två jämförbara vårdavdelningar på två sjukhus i södra Sverige som 
båda använder informationssystemet, har det varit möjligt att identifiera skillnader mellan 
dessa vårdavdelningar och inom professionen. Det har också varit möjligt att identifiera 
risker och förbättringsmöjligheter. För att beakta den skevhet som ofta påtalas som en risk 
har vi båda varit närvarande vid observationerna och intervjuerna. Efter transkribering har 
vi båda läst igenom materialet flera gånger var för sig och utfört en viss kvantifiering och 
strukturering för att uppnå mening och innebörd och nå ny helhet Vi har strävat efter ett 
etiskt förhållningssätt vid insamling och analys. Vi har också valt att i vår presentation inte 
avslöja onödig information om vårdavdelningarna, respondenterna eller de som observe-
rats.  

5.1 Observationer 

De deltagande pilotobservationer vi utförde gav oss erfarenhet och kunskap som vi upp-
levde var till stor nytta när det var dags för ”skarpt läge”. Vid de deltagande observationer-
na var det en fördel att inte vara ensam observatör då vi visserligen i stort sett uppfattade 
samma saker men ibland också noterat olika händelser. Rollen som observatör kräver en-
gagemang och att vara som ”en fluga på väggen” enligt Bell (2006, s.192), det vill säga störa 
så lite som möjligt och inte påverka situationen, är inte alltid så lätt. Hur väl vi lyckats med 
att inte störa det vardagliga arbetet kan vi inte med säkerhet avgöra men vi tror nog att del-
ningen av läkemedel tog längre tid än normalt under vår observation. Vetskapen om att 
vara studerad kan påverka beteendet och den som observeras kan ändra sitt beteende för 
att någon är intresserad av dem varför det kan finnas en skillnad mellan den sanna situatio-
nen och den som registreras. Att en viss osäkerhetskänsla kunde anas vid något tillfälle 
tycker vi inte är konstigt och anledningen till det kan ha flera orsaker. Vi gjorde anteckning-
ar kontinuerligt under observationerna och det var en fördel att direkt efter kunna sam-
manfatta dem till ett dokument. Vi tillbringade relativt lång tid på plats för att få variation i 
data men inte så länge att vi blev ”en i gruppen”.  

5.2 Intervjuer 

Vid pilotobservationerna utfördes även informella intervjuer liksom vid vårt studiebesök. 
Det gav oss en viss träning i denna metod. Bowling (2007) påpekar att hot mot reliabilitet 
och validitet inte bara gäller design av enkäter. Yes-saying, refererar till att respondenter 
hellre oftare bekräftar än har en avvikande mening. Den oro som skapas bland människor 
som måste svara måste beaktas. De kanske svarar som de tror förväntas av dem i stället för 
att svara ärligt. Det är också viktigt att vara medveten om så kallad intervjuar-skevhet, 
omedvetet eller medvetet, och att inte ställa värderande frågor, vilket vi försökt beakta. Re-
call bias relaterar till respondenters selektiva minne att komma ihåg tidigare tillfällen, erfa-
renhet och beteende, och kan vara svårt att värdera. Kvale (2001) beskriver att en mätt-
nadspunkt nås när inte intervjuerna längre ger ny kunskap. Författaren menar att det är 
vanligt med 10-15 intervjuer. Vi hade kunnat utöka antalet intervjuer men om dessa skulle 
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gett oss ytterligare kunskap är vi något osäkra på då vi genom att använda flera datainsam-
lingsmetoder får en varierande bild av processen. Kvale (2001) påpekar att intervjuandet är 
som ett hantverk, en situation mellan människor, ett samtal om ett tema, vilket vi instäm-
mer i. I mötet med andra människor krävs en känslighet som tar tid att träna upp.  

6 Teoretisk referensram 

Vår teoretiska referensram innefattar både det systemorienterade och det sociotekniska 
perspektivet med fokus på säkerhetsaspekter.  

6.1 Systemorienterat perspektiv 

Rollenhagen (1995) beskriver det systemorienterade perspektivet vilket innebär en helhets-
syn på säkerhet och genom att tydligt fokusera på delsystemen människa, teknik och orga-
nisation kan en bra grund för ett givande säkerhetsarbete skapas. Ett väl fungerande infor-
mationsflöde i delsystemen och mellan delsystemen är ytterligare en mycket viktig förut-
sättning för att uppnå en hög säkerhetsnivå. För att åstadkomma detta behövs lämpliga ru-
tiner för: 

- kommunikation emellan människor i organisationen 

- kommunikation emellan människor och teknik 

- kommunikation emellan människor och administrativa system 

- kommunikation emellan medarbetare och ledning i organisationen 

Författaren varnar för att fokusera på den enskilda individen som orsak till att fel och miss-
tag sker. Ett systemtänkande utgår ifrån faktorer i organisationen och vad systemet har för 
kvalitetssäkring. Detta tillsammans med en säkerhetsanalys som skapar en förståelse för hur 
informationsflödet sker i organisationen kan ge en bra bild över organisationens eventuella 
säkerhetsbrister. Säkerhetsnivån i ett system kan hypotetiskt förmodas vara kvaliteten på 
överordnade variabler samt deras relationer. Författaren beskriver dessa variabler som kva-
liteten på det tekniska systemet och det administrativa/organisatoriska systemet där rutiner 
och regler styr drift, underhåll och kvalitetssäkring. Vidare kvaliteten på det mänskliga sy-
stemet, det vill säga kunskap och attityder hos individerna samt kvaliteten på relationerna 
mellan dessa variabler. Rollenhagen (1995) definierar begreppet hög kvalitet som ett ide-
altillstånd i en hypotetisk mening men poängterar att begreppet i verkligheten är relaterad 
till uppfattningen om ett önskat tillstånd vid  en bestämd tidpunkt.  

Författaren varnar för att fokusera på den enskilda individen som orsak till att fel och miss-
tag sker. Ett systemtänkande utgår ifrån faktorer i organisationen och vad systemet har för 
kvalitetssäkring.  

Många faktorer kan leda till misstag och fel: 

- brister i utbildning 

- brister i människa – maskin gränssnitt 

- brister i instruktioner 

- brister i arbetsmiljön 
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- brister i definition av ansvar/roller 

- brister i övergripande kvalitetssäkring 

I en organisation hanteras information i flera steg, införskaffande, bearbetning samt sprid-
ning och genom att studera dessa procedurer kan en förståelse uppnås för var fel kan upp-
stå. I delsystemen, människa, teknik och organisation skapas utgångspunkten för säkerhets-
arbetet där informationen passerar i och mellan de olika systemen. Att förstå hur detta sker 
och genom att analysera eventuella konsekvenser om det inte fungerar finns möjligheter att 
förse systemet med barriärfunktioner av både psykologisk, administrativ och teknisk art. 
Om informationsflödet kan förbättras är det möjligt att skapa förutsättningar för säkerhet. 
Det kan exempelvis innebära goda rutiner för kommunikation både mellan människor men 
också hur de kommunicerar med tekniken. Vidare är det viktigt att det administrativa sy-
stemet harmonierar med människan och att ledningen skapar en balans mellan styrning och 
lyhördhet.   

6.2 Sociotekniskt perspektiv 

Berg, Aarts och van der Lei (2003) påpekar att social vetenskap för medicinsk informatik 
har ökat i betydelse då informations- och kommunikationsteknologi kräver samspel med 
människor och också påverkar dem. För att förstå informations- och kommunikationstek-
nologi krävs fokus på hur teknologin och den sociala miljön påverkar varandra. Ett socio-
tekniskt förhållningssätt definieras som att se hälso- och sjukvården som ett socialt feno-
men som till en början kan vara lite svårt att förstå men att inte ta hänsyn till det kan inne-
bära att ett högt pris får betalas. Författarna ser teknisk innovation som en social process 
där organisationer påverkas och kan hjälpa till att förbättra design av informationssystem 
och implementering. Orlikowski och Yates (2006) ställer en kritisk fråga när det gäller stu-
diet av moderna organisationer – relationen mellan informations- och kommunikationstek-
nologi å ena sidan och förändringar i organisationen å andra sidan. Författarna menar att 
det är viktigt förstå hur individer och organisationer får informationssystem att fungera i 
verksamheten. Det kräver fokus på mikronivån, det vill säga där det praktiska arbetet ut-
förs, hos dem som utvecklar, använder och underhåller dessa över tid men också på vilket 
sätt makt, sociala nätverk och hur människor tolkar spelar roll. Över tid kan det ge bety-
dande förståelse för hur informations- och kommunikationsteknologi påverkar organisa-
tioner.  

Coiera (2004) beskriver att hälso- och sjukvården är ett sociotekniskt system där resultatet 
beror på samverkan mellan människor och teknologi och då kan inte organisatoriska och 
tekniska system designas oberoende av varandra. Coiera (2007) har delvis ändrat synsätt 
och menar att tekniken är på väg tillbaka i socioteknisk systemforskning. Många bekymrar 
sig för de oväntade konsekvenserna av IT inom hälso- och sjukvården inkluderande miss-
tag och fel som kan få negativa konsekvenser på vården.  Ökad effektivitet krävs för att 
klara av en åldrande population och detta med minskad arbetsstyrka och mindre resurser. 
Informationssystemen behöver göra mer och måste innehålla automatiserade processer, 
kunskapsmanagement, kunna öka kommunikation och interaktion mellan individer i hälso- 
och sjukvården. Framtidens hälso- och sjukvård och dess IT-system måste designas för att 
vara säkra och effektiva. Socioteknisk systemanalys fokuserar på hur samverkan mellan 
människor begränsar eller formar samverkan mellan människor och teknologi. Designpro-
cessen kan också ses som en social process med många val som till slut bestäms av männi-
skor och deras sociala processer. Objektet för design är inte bara specifika protokoll eller 
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teknologi eller individuella mänskliga teknologiska interaktioner utan inkluderar ett försök 
att forma den sociala miljön. Allt designas för att möta ett syfte i ett sammanhang.   

Gross och Bates (2007) menar att tekniken bara är en del av lösningen. Det sociotekniska 
är minst lika viktigt. De som tillhandahåller vård både individer och institutioner är lång-
samma i förändring. Ledare i organisationen måste proaktivt ta ansvar för att återkomman-
de förbättringar görs. Kontinuerlig förfining för användarfeedback måste vägleda utveck-
lingen.  Det som eftersträvas är informationssystem som är lätta att använda, lättillgängliga 
arbetsstationer, tillgång till trådlösa mobila vagnar för ronder, snabbhet och endast några 
sekunders fördröjning och tillgång till kliniska informationssystem hemifrån eller från ex-
peditionen. Dålig planering och implementering av administration eller av kliniska ledare i 
informationsteknologi-grupper kan resultera i dålig prestanda eller till och med fel. Förfat-
tarna menar att implementering av CPOE och Clinical Decision Support (CDS) system bör 
göras stegvis, avdelning för avdelning då ett generellt införande ”big bang” förhållningssätt 
för med sig allvarliga risker.  

Reddy, Pratt & Dourisch (2003) beskriver användning av socioteknisk behovsanalys när sy-
stem för vårdinformation skall designas. I ett sociotekniskt perspektiv separeras inte de or-
ganisatoriska och sociala frågorna från de tekniska utan en socioteknisk analys fokuserar på 
hur tekniken skall involveras i vårdprocesserna och ge människornas stöd i deras arbete. 
För att ett journalinformationssystem inte enbart skall fungera som ett lagringsställe av me-
dicinsk information om patienterna, behöver utvecklarna ha en kunskap och förståelse för 
hur arbetet bedrivs.   

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet där samarbete och medvetenhet är två 
ledord. Samarbete mellan personalen och medvetenhet om vilka aktiviteter som utförs av 
andra för att på så sätt kunna koordinera arbetet. Medvetenhet ger också den enskilde an-
vändaren en förståelse för i vilket sammanhang de egna aktiviteterna sker. Användning av 
en socioteknisk behovsanalys är inte hela lösningen men kommer att öka möjligheterna att 
designa framgångsrika vårdinformationssystem.    

6.3 Definiering av process 

En process definieras som en sekvens av aktiviteter som har en början och ett slut (Pearl-
son & Saunders, 2006). En process startar upp med att något stoppas in ”inputs” och av-
slutas med att något kommer ut ”outputs”. Ett verktyg som används för att förstå och be-
skriva en process är flödesdiagram där figurer, text och pilar på ett överskådligt sätt visar 
hur processen ser ut, vilka aktiviteter som ingår och hur de hänger samman med varandra.  

En process kan identifieras ur olika perspektiv enligt Rentzhog (1998). Författaren nämner 
service-, informations-, förbättrings- och produktperspektivet. Syftet med kartläggningen är 
att på ett överskådligt sätt visa processen där aktiviteter sker vilket ett flödesdiagram på ett 
enkelt sätt kan visa. En analys kan ge förståelse och kunskap om problem och förbätt-
ringsmöjligheter. En process skapas för att ge någon form av värde och att alla aktiviteter 
ska vara värdeskapande från input till output. Hur kan vi då beskriva värdet och för vem 
skapas värdet? Är processen ändamålsenlig, effektiv, anpassningsbar och flexibel? Kan ex-
empelvis dubbelarbete undvikas och fungerar kommunikation och information? Författa-
ren beskriver vårdprocessen som ett exempel på att medarbetarnas behov ofta styr. Rentz-
hog (1998, s. 89) argumenterar för att ”Kunder är alla de som processen skapar värde för” 
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och att det är viktigt att göra kundanalyser som speglar det verkliga behovet utifrån olika 
perspektiv.  

Rentzhog (1998, s. 88) refererar Juran Institute som menar att kunder kan identifieras ut-
ifrån sex kategorier. De direkta mottagarna av resultatet definieras som primary users me-
dan de som primary users ska tillfredsställa med av processens resultat benämns som 
downstream users.  De som kan dra fördel av resultatet kategoriseras som end users vilket 
kan vara både primary users och downstream users. De inom processen som utför arbetet 
benämns som internal processors, och de som skapar regler och begränsningar för resultat 
och process definieras som regulators. Till sist definieras samhället eller befolkningen som 
society.  

7 Litteraturöversikt 

Vi lever med ständiga fel och missförstånd i vårt dagliga liv men förutsätter att hälso- och 
sjukvården ska vara felfri. Informationsteknologin har reducerat risker för patientskada vid 
sjukhusvistelse men potentialen har endast delvis realiserats och en del informationssystem 
orsakar nya fel (Horsky, Zhang & Patel, 2005; Aarts & Gorman, 2006). Få professionella 
områden uppvisar en sådan utmaning i användning av datorer och en jämförelse, med tan-
ke på högriskområdet, görs ofta med flygindustrin. Författarna menar att många fel utveck-
las i samverkan mellan människa, teknik och miljö, det vill säga socialt, kulturellt och orga-
nisatoriskt och bidrar därmed till komplexiteten. Under respektive rubrik människa, teknik 
och organisation tar vi här upp i litteraturen funna tillämpbara exempel för vårt problem. 

7.1 Människa 

Förståelse och kunskap om hur vårdskador uppkommer har ökat samt vilka åtgärder som 
är effektiva för att förhindra dem (Socialstyrelsen, 2005). Även om människan är observant 
så kan det vara lätt att glömma eller missuppfatta, vilket ofta refereras till den mänskliga 
faktorn. Termen innefattar uppfattningsförmåga, mental och fysisk kapacitet och hur detta 
samverkar med arbetsmiljö, hur utrustning och systemdesign påverkar människans handla-
de och organisationens beskaffenhet inverkar på säkerhetsmedvetandet (Health and Safety 
Executive, 1989).  

Nicol (2007) ser sambandet människa och organisation samt betydelsen av rapportering av 
avvikelser för att uppnå patientsäkerhet. Varje steg i medicineringsprocessen innebär en 
möjlighet till fel och därför blir en minskning av antalet steg en väg till ökad säkerhet. Att 
skapa en säkerhetskultur där begreppet ”No blame” är en viktig grund för att höja patient-
säkerheten. Om personalen känner sig bekväma med att rapportera fel så kommer detta att 
resultera i att den medicinska säkerheten ökar.  Detta betyder inte att personalen är utan 
ansvar men om regler och rutiner följs och misstag ändå sker kan det vara systemet som 
inte fungerar. Författaren beskriver en enhet där antalet rapporterade fel ökade vilket inte 
betydde att patientsäkerheten minskade. Förbättringsmöjligheter uppmärksammades vilket 
i sin tur resulterade i en högre patientsäkerhet.  

7.2 Teknik 

Ett IT-system kan upplevas av användarna som en aktör i det praktiska arbetet (Askenäs & 
Westelius, 2003). Beroende på hur informationssystemet är utformat kan det utifrån an-
vändarens sätt att se på informationssystemet inta ett antal olika roller såsom byråkrat, ma-
nipulator, administratör, konsult och permittent. Rollerna bestäms av hur väl informations-
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systemet stämmer överens med befintliga strukturer och hur det styr respektive följer an-
vändaren. Ett informationssystem som används av många kan upplevas olika beroende på 
vilken roll användaren har och i vilken situation användaren befinner sig.   

Mycket mänskligt lidande och död orsakas av sjukvården (Ash, Berg & Coiera, 2004). För-
fattarna beskriver att Patient Care Information System (PCISs) är en viktig del i att nå en 
ökad patientsäkerhet. När vårdgivarna får tillgång till patientens journal skall många fel be-
roende på bristande information försvinna. Författarna tar också upp att PCIS system kan 
bli en källa till att nya typer av fel uppkommer. Fel av typen tekniska beroende på hårdvara 
och mjukvara förekommer i större utsträckning än de skulle behöva göra men dessa kan 
enligt författarna reduceras med hjälp av testning före implementering. Campbell et al. 
(2006) beskriver dessutom oavsiktliga konsekvenser i form av fortsatt användning av pap-
persdokument, ogynnsamma förändringar i kommunikation, negativa känslor, mer och nytt 
arbete, oväntade förändringar i makstrukturen och övertro på teknologin. Vidare poängte-
ras (Ash et al. 2004; Horsky et al. 2005; Wentzer et al. 2007; Campbell et al. 2006) att de 
flesta fel beror på att funktionerna i informationssystemet inte passar in i verkligheten där 
sjukvårdsarbetet bedrivs. Den typen av fel är svåra att identifiera genom att testa informa-
tionssystemet och kan först upptäckas när det används i verkligheten. Felen kan variera 
från en organisation till en annan beroende på hur informationssystemet används samt ru-
tiner och arbetssätt. 

Utifrån tekniken men också den roll som ett computerized order entry system (CPOE) 
förväntas ha beskriver Wentzer et al. (2007) att informationssystemet inte bara ska minska 
fel utan även kostnader för läkemedel, ge bättre kvalitet och kontinuitet av vården samt 
förbättra samarbetet mellan vårdpersonalen. Många moment, människor och olika tekniker 
ingår vilka alla på sitt sätt bidrar till processen, det vill säga behandling med läkemedel. De 
olika momenten är viktiga delar i det medicinska arbetet och målet är att de ska göras på 
rätt sätt, det vill säga “the five right” som innebär rätt medicin till rätt patient vid rätt tid, 
rätt dos och på rätt sätt. Avvikelser från dessa mål får ses som fel i läkemedelshanteringen. 
Informationssystemet kan inte bedömas isolerat från sin miljö som det verkar i. Förvänt-
ningar om ökad kvalitet och kontinuitet i hälso- och sjukvården genom att implementera 
CPOE-system anser författarna vara naivt och kommer att resultera i en besvikelse. An-
vändarproblemen får effekt på kvaliteten på hälso- och sjukvården.  

Aarts, Ash och Berg (2007) beskriver utifrån perspektiven samarbete, arbetsflöde och vård-
kvalitet att roller och ansvar inte är så klart avgränsade som de förväntas vara av många sy-
stemdesigners. Författarna ifrågasätter om farmaceutens roll kommer att förändras och 
kanske till och med kan höja kvaliteten i ordinationerna eller kommer de till och med att 
delta i ronder? CPOE bör vara en del av ett integrerat system för att stödja vården och det 
är viktigt att förstå skapandet av en ordination som en komplex professionell samarbets-
process. Gross och Bates (2007) menar att CPOE bör innehålla element som stödjer relate-
rade laboratorieresultat för vanliga läkemedel som har en blodförtunnande effekt, ACE-
hämmare och andra. Exempel på blodförtunnande läkemedel är Waran och Trombyl 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2008). ACE-hämmare påverkar blodtrycket främst genom att de 
motverkar bildningen av ett ämne, angiotensin-2, som höjer blodtrycket genom att dra 
samman blodkärlen. Om ämnet hämmas så vidgas blodkärlen och blodtrycket sänks (Sjuk-
vårdsrådgivningen, 2008). Gross och Bates (2007) citerar Confucius som för tre millennier 
sedan sa att essensen av kunskap är att ha den tillgänglig för att använda den när det be-
hövs.  Cheng et al. (2003) påpekar att de kunde observera att personalen trots att de försäk-
rats om att de kunde lita på informationssystemet inte gjorde så utan skrev ut pappersordi-
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nationer. Författarna påtalar också ny övertydlighet i processen då sjuksköterskorna frågade 
läkaren om en ordination skrivits vilket kunde tolkas vara en indikation på organisationens 
försök att förhindra fel men refererar till Evidence Report, 2003, som pekar på att övertyd-
lighet som leder till ökade avbrott kan ha en allvarlig effekt på incidenser av medicinska fel. 
I denna rapport noteras rekommendationer om strategier för att öka patientsäkerheten som 
bl. a. innebär att informationssystem som reducerar avbrott och bristande koncentration 
sannolikt minskar incidens av medicinska fel. Vidare att system som förbättrar informa-
tionsutbyte, överföring av ansvar och kontinuitet av vård mellan sjukhus och andra vårdin-
rättningar, så kallade hands off, ökar fel i medicinering.  

7.3 Organisation 

Termen organisation har olika betydelse. Oftast menas en beskrivning av de olika ingående 
delarna i form av människor med roller och ansvar, verksamhet med målsättningar och po-
licy samt platta och hierarkiska organisationer enligt Rollenhagen (1995). En organisation 
skall med hjälp av resurser t.ex. personella och tekniska uppnå uppsatta mål samt bör ha ett 
kvalitetsarbete vars mål är ständiga förbättringar. För att uppnå ett bra säkerhetsarbete 
krävs en öppen kommunikation och ifrågasättande inställning samt en icke skuldbeläggan-
de kultur.  Det är viktigt att det finns en verklighetsförankring i de lagar och regler som styr 
en verksamhet. Det är vanligt att det finns en konflikt mellan de som sitter ”inne” och an-
ser sig veta vad som sker där ”ute”. Regler är förutom nedskrivna ord och meningar även 
tysta överenskommelser så kallade oskrivna lagar. Det är viktigt att studera dessa för de går 
ibland emot de nedskrivna formella reglerna som finns. En lyhördhet och respekt från båda 
”sidorna” är i det här sammanhanget mycket viktig. ”Sanningen” är oftast en kombination 
av de olika synsätten.  

Aarts och Gorman (2006) påpekar att för att förstå hur fel och allvarliga händelser upp-
kommer inom hälso- och sjukvården krävs ett förhållningssätt att se komplexiteten i sam-
verkan mellan människor och teknologi i denna specifika arbetsmiljö. Hälso- och sjukvår-
den beskrivs som ett högrisksystem och att skapa en säker miljö för patienter och profes-
sionella bör i första hand koncentreras inom organisationen och genom policys så att an-
svaret för patientsäkerhet inte enbart vilar på individen. Det är viktigt att det finns en med-
vetenhet och förståelse för den sociokulturella miljön i vilken applikationen är implemente-
rad och en systemsyn att hälso- och sjukvård produceras genom samverkan mellan männi-
skor, teknologier och vårdprocesser och att förändringar inom ett område kan orsaka för-
ändringar i andra eller i samverkan.  

I arbetet med att höja patientsäkerheten beskriver Socialstyrelsen (2005) att händelseanaly-
ser kan vara ett verktyg för att rekonstruera, analysera och komma fram till orsaker. Orsa-
ker som i sin tur skall analyseras för att kunna förhindra att de upprepas. Att i analysgrup-
per beskriva händelser både grafiskt och verbalt och därmed komma fram till orsaker ge-
nom att upprepande ställa frågan varför. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12 
(M)) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården framgår att 
det är viktigt att hälso- och sjukvårdsorganisationerna arbetar aktivt med att identifiera och 
analysera risker samt att identifiera och dokumentera negativa händelser och tillbud (hän-
delse som hade kunnat medföra vårdskada). Detta genom att arbeta med risk- och avvikel-
sehantering. En riskanalys kan utföras både på lokal och organisatorisk nivå men det är lät-
tare att påverka processen lokalt och analys kan vara befogad då risker iakttages inom en 
specifik arbetsprocess. 
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Sammanfattningsvis visar aktuell forskning som vi tagit del av att fokus på det socioteknis-
ka förhållningssättet är en gemensam nämnare för de resultat som presenteras. Många be-
skriver att användning av informationsteknologi inom hälso- och sjukvården är en fram-
komlig väg för att effektivisera och framför allt höja patientsäkerheten. I denna komplexa 
verksamhet med många aktörer framhålls ett systemsynsätt där fel och brister kan ske men 
orsaken till dem kan oftast finnas i sambanden mellan människa, teknik och organisation.  

8 Resultat empiri 

För att kunna beskriva de två avdelningarnas arbetssätt använder vi oss av Microsoft Visio 
Drawing för att rita processkartor och för att ytterligare förtydliga bilderna kompletterar vi 
med en beskrivande text. Utöver detta kommer vi att kortfattat beskriva informationssy-
stemet och läkemedelsmodulen samt en vårdavdelnings organisatoriska uppbyggnad och 
ansvarsfördelning. 

I arbetet med att förbättra patientsäkerheten är det viktigt att förstå samspelet mellan Män-
niska-Teknik-Organisation (MTO). Begreppet introducerades i Sverige inom kärnkraftsin-
dustrin. Utgångspunkten är att orsaker sällan är enbart tekniska, mänskliga eller organisato-
riska utan tvärtom samverkar med varandra (figur 8-1). Det är oftast inte bara en av delarna 
som har fallerat om något misstag har skett utan att det är systemet där de tre delarna ver-
kar tillsammans. Att i en verksamhet gå från individsyn till systemsyn innebär enligt Social-
styrelsen (2005) en insikt om att negativa händelser oftast beror på exempelvis bristande ru-
tiner, arbetsmiljö, bemanning, ledarskap och organisation. Ett väl fungerande rapporte-
ringssystem och analysarbete kan förklara hur misstaget kunde ske och vad som kan göras 
för att förhindra att det sker igen så att patientsäkerheten kan säkerställas.  Enligt Socialsty-
relsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) ska en läkemedelsordination innehålla uppgifter om lä-
kemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkter för 
administrering. 

 

 

Figur 8-1 Samspel mellan människa, teknik och organisation (Socialstyrelsen, 2005 s. 5) 
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8.1 Beskrivning av vårdinformationssystemet 

Enligt Cambio Healthcare System (2008) är ett vårdinformationssystem ett IT-stöd för häl-
so- och sjukvården med funktioner för bl. a vårdplanering, vårdadministration, vårddoku-
mentation och läkemedelshantering samt remisser och svar. Vårdpersonalen får i ett sådant 
system via en inloggning tillgång till all den information som behövs för vård av patienten. 

Ett exempel på ett sådant system är Cambio COSMIC ”Compliant Open Solutions for 
Modern Integrated Care” utvecklat av företaget Cambio Healthcare System. Informations-
systemet är uppbyggt av ett stort antal applikationer som tillsammans eller med hjälp av 
samkörning med andra leverantörers applikationer kan ge ett brett stöd för informations-
hanteringen inom en sjukvårdsorganisation.  

Modulen Cosmic Läkemedel i vårdinformationssystemet Cosmic som används av vårdav-
delningarna är uppbyggt kring en gemensam läkemedelslista och innefattar patientens totala 
ordinationshistorik. Ordinatörer/förskrivare har stöd av ett centralt läkemedelsregister med 
kontinuerlig uppdatering. Tillgång till FASS (läkemedelsbranschens enda samlade förteck-
ning över läkemedel för människor), produktresuméer, bipacksedlar, varningar, rekom-
menderade och ej rekommenderade läkemedel, mallar och medicinskåp. Läkemedelslistan 
får oftast alla behörighet till för att ta del av patientens samtliga läkemedel och därigenom 
uppnås hög patientsäkerhet. En varningsfunktion tillåter registrering av läkemedelsöver-
känslighet och varnar, baserat på ATC-kod (alla läkemedel är kategoriserade i en struktur 
som motsvarar en kemisk substans och om varning omfattas alla läkemedel som har någon 
av gruppens aktiva substanser) om insättning av substanser som kan vara skadliga för pati-
enten. Överföring av recept sker elektroniskt till apotek.  

Ordinationslistan används för utdelning av läkemedel på avdelningen. De vanligaste funk-
tionerna är signering, ändring, registrering av tillfälligt uppehåll, kommentarer och utsätt-
ning. Det finns också en funktion för att öka och sänka dropptakter, dela ut läkemedel en-
ligt generella direktiv och skapa telefonordinationer.  

Läkemedelsmodulen har använts av avdelning X sedan 2006. Vårdavdelning Y har använt 
läkemedelsmodulen sedan 2005. 

8.2 Beskrivning av en vårdenhets organisation 

Vid beskrivningen av en vårdavdelnings organisation bör den först sättas in i sitt övergri-
pande sammanhang den politiskt styrda hälso- och sjukvården som bedrivs inom våra 
landsting. Den högste tjänstemannen inom varje landsting är landstingsdirektör (LD) som 
får sitt uppdrag av den politiskt tillsatta Landstingsstyrelsen. LD tillsätter bl.a. sjukhusdirek-
törer som i sin tur tillsätter verksamhetschefer (VC). VC för sjukvårdande enheter är oftast 
läkare och medicinskt ansvariga för sin verksamhet, de har personalansvar för avdelnings-
cheferna och de läkare som verkar inom enheten. Avdelningscheferna som oftast är sjuk-
sköterskor ansvarar för verksamheten på respektive avdelning och har personalansvar för 
sjuksköterskor, undersköterskor och eventuell övrig personal. 

I hanteringen av läkemedel inom enheten är läkarna ansvariga för sina ordinationer. Sjuk-
sköterskorna har ansvar för delningen och jobbar i team med undersköterskor för omvår-
danden av ”sina” patienter. 
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8.2.1 Lagar, regelverk och ansvarsfördelning 

Det finns klara strikta lagar och regler för vem som har vilket ansvar och vilken befogenhet 
när det gäller hantering av läkemedel. Det är läkarna som har det yttersta ansvaret men 
sjuksköterskorna beskriver att de upplever att det i praktiken är ett gemensamt ansvar att se 
till att patienten får de läkemedel som han eller hon behöver. En erfaren sjuksköterska ifrå-
gasätter och kritiskt granskar de ordinationer som läkarna ger samt beslutar om delning av 
medicin enligt vid behov ordinationer och generella direktiv. Dessutom är det på deras ini-
tiativ som förfrågningar ställs till läkarna om patientens tillstånd förändras och ändringar i 
ordinationer bör ske.  

8.3 Beskrivning av studerade avdelningar  

Utifrån insamlad information beskriver vi delningsprocessen på respektive avdelning. Ar-
betssätt i processen överensstämmer till viss del inte minst med anledning av att samma in-
formationssystem används på de båda avdelningarna samt att specialiteterna är snarlika. 
Som komplement till vår beskrivning använder vi oss även av en grafisk presentation i 
form av ett flödesschema.  

8.3.1 Vårdavdelning Y 

Vårdavdelningen Y har 15 platser för inneliggande patienter. Patienterna behandlas p.g.a. 
neurologiska diagnoser, det vill säga sjukdomar i hjärnan och nervsystemet samt njurmedi-
cinska sjukdomar. Personalen försöker arbeta så nära patienten som möjligt, en underskö-
terska arbetar med en sjuksköterska och ansvarar för fem patienter. De ska tillsammans 
göra allt med patienten utifrån sina olika kompetensområden t.ex. dela läkemedel och se till 
den personliga hygienen. Riktlinjen är att läkemedel ska delas hos patienten, fast det inte 
alltid fungerar så i praktiken.  

På morgonen arbetar som lägst (kan någon gång p.g.a. sjukdom vara 5) 6 personal 3 sjuk-
sköterskor och 3 undersköterskor. På kvällen arbetar man som sjuksköterska med hälften 
av patienterna och har oftast varsin undersköterska att arbeta med. Tjänsteutrymmet är 10 
sjuksköterskor dag varav en 75 procent och 3 natt.  

8.3.2 Avvikelserapportering 

Sammantaget under perioden jan-mar 2008 har 6 avvikelser rapporterats in men inga som 
rör delning av läkemedel. En säkerhetsvecka är planerad framöver för att få personalen att 
bli bättre på att rapportera. 

8.3.3 Delningsprocessen  

Det är sjuksköterskor som utför delning av läkemedel. Till sin hjälp har de läkemedelsvag-
nar utrustade med bärbara datorer uppkopplade mot det trådlösa nätverket. I vagnarna 
finns två låsbara utrymmen som låses och öppnas med nyckel. Det finns ett utrymme för 
datorn och ett för läkemedel. I läkemedelsvagnen har varje patient en låda märkt med 
nummer för säng och sal t.ex. 1:1. Utöver det finns i vagnen gemensamma lådor märkta 
med smärta, cirkulation, sömn-oro, neurologi och diverse, i dessa förvaras läkemedel som 
ofta används på vårdenheten. Stående på vagnen förvaras läkemedel i stora förpackningar 
och i förekommande fall enskilda patienters dosetter och ApoDos-rullar. ApoDos är läke-
medel förpackade i dospåsar, där varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och 
samma tillfälle (Apoteket, 2008). Vagnarna har också hyllor där patienternas journaler och i 
vissa fall även deras ordinationslistor förvaras. På vagnarna hänger synonymlistor, vilket är 
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en lista över avdelningens rekommenderade mediciner och vilka preparat de skall bytas 
mot. Socialstyrelsen (2008) definierar ett synonymt läkemedel som ett läkemedel med 
samma aktiva substans som annat läkemedel och dessa kan anses likvärdiga. 

 

 

Figur 8-2 Exempel på läkemedelsvagn med lucka (med tillåtelse från leverantören) 

 

Inom professionen skiljer det sig var sjuksköterskorna väljer att utföra själva delnings-
processen. De kan välja att vara i korridoren, inne på patientens sal eller på sjuksköterske-
expeditionen. Vid ordinarie utdelningstillfällen (kl 08:00, 14:00, 20:00) väljer de att gå in på 
salen i mån av utrymme. Vid andra delningstillfälle när antalet läkemedel är få väljer många 
att låta läkemedelsvagnen stå kvar inne på expeditionen och utför delningen där.   

Delningen börjar med uppstart av dator och sjuksköterskan loggar in. Därefter tar sjukskö-
terskan upp patientens ordinationslista i Cosmic med stöd av personuppgifter från pap-
persdokument (utskrivet från patientadministrativt system). En ny medicinkopp används 
och sjuksköterskan tar upp patientens medicinlåda och ställer den på vagnen. Utifrån ord-
ningen i ordinationslistan fylls medicinkoppen på med ett läkemedel i taget. En del sjukskö-
terskor signerar varje läkemedel för sig medan andra väljer att signera en hel kolumn i ordi-
nationslistan, det vill säga alla läkemedel som ingår i delningstillfället på en gång.  

Jag signerar läkemedel för läkemedel så att jag ser vilka jag inte lagt i än.  

Signerar alla läkemedel på en gång och det är ju lite för tidsbesparing där för det tar längre tid om 
man ska signera varje tablett för sig.  

Avvikelser från rutinen sker när läkemedel inte finns i vagnen som då hämtas från bered-
ningsrummet. Vid delning av läkemedel i tablettform noteras i anteckningsblock om patien-
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ten ska ha något läkemedel i annan form, exempelvis infusion eller injektion. Efter avslutad 
delning av tabletter ges dessa läkemedel, med stöd av anteckningar från anteckningsblock. 

Ordinationer av inhalationer finns under fliken inhalationer där dessa även signeras. I de 
fall patienten skall ha andra typer av läkemedel t.ex. injektioner gör sjuksköterskan en no-
tering om detta på sitt anteckningsblock. Patienten får därefter medicinkoppen på sitt 
sängbord. Patienten tar sedan sina läkemedel i samband med att dryck serveras och för 
specifika läkemedel i samband med måltid.  

Processen upprepas cykliskt till dess att alla patienter har fått sina ordinerade läkemedel. 
Avvikelser från rutinen sker när läkemedel inte finns i vagnen som då hämtas från bered-
ningsrummet. Som avslutning på delningsprocessen ger sjuksköterskan injektioner enligt 
tidigare gjorda anteckningar. Information om patientens ordinationer tas fram i ordina-
tionslistan i Cosmic under fliken injektioner där också signering görs.  

I vissa fall finns inte patientens ordination i ordinationssystemet och då delas läkemedel ut-
ifrån ordinationslista på papper. Det är inte ovanligt att läkemedel får bytas ut mot något 
från synonymlistan. Läkemedelskommittén beslutar om rekommenderade läkemedel som 
ska användas i landstinget och dessa preparat finns på synonymlistan som revideras med 
jämna mellanrum.  

Ja, det är väl ganska ofta men vi har ju en synonymlista så det funkar ju ganska bra. Ibland tänker 
dom väl inte på det. Oftast vet ju vi i huvet vilka det är som är alltså man känner ja just det den har 
ju en synonym och så kollar man på synonymlistan. Men sen om dom kommer hemifrån och dom har 
en annan läkare på distriktet så blir det ju bara inskrivet liksom efter distriktets dom kanske inte 
har samma i Göteborg dom har ju läkare på andra ställen som ordinerar annorlunda.  

En del patienter sköter sin medicinering själv, så kallad självmedicinering. Det innebär att 
sjuksköterskan inte delar läkemedel till patienten men ska förvissa sig om att patienten har 
tagit sin medicin och sjuksköterskan signerar därefter i ordinationslistan. Lokala instruktio-
ner finns för vilka förutsättningar som krävs för denna rutin. Andra patienter kan ha med 
sig sina ApoDos-förpackade mediciner och så länge ordineringen överensstämmer med 
ApoDos kan den användas. Administrering görs av sjuksköterska om inte beslut om själv-
medicinering tagits. Dagligen fylls läkemedelsvagnen på med aktuella läkemedel för patien-
terna. En gång i veckan kommer en farmaceut för genomgång av patienternas läkemedel 
samt för att ge information till patienterna.  

För att ytterligare beskriva den aktuella delningsprocessen presenteras ett flödesschema (fi-
gur 8-3). 
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Figur 8-3 Flödesschema för processen delning av läkemedel vårdenhet Y (iterativ process) 

 

8.3.4 Användning av informationssystemet  

I informationssystemet finns möjlighet att använda sig av funktionerna administrering, del-
ning och signering. Signering är den funktion som till största delen används. Sjuksköters-
korna påtalar problem med att fullständiga ordinationer ibland inte görs utan det kan ske i 
fritext och generar då inte några siffror i ordinationslistan. Det kan exempelvis stå måndag, 
onsdag, fredag och/eller vid dialys. Sjuksköterskorna påtalar att det är viktigt att själv tänka 
och inte förlita sig helt på informationssystemet. Funktionen telefonordinationer finns men 
används inte så ofta. Signering sker innan medicinkoppen ställs in till patienten. Om patien-
ten av någon anledning inte vill/kan ta medicinen görs en notering i informationssystemet.  

Ja egentligen så ska man ju signera när man vet att patienten har tagit det men man signerar när 
man delar ut och sen om patienten inte tar det då går man ju in och gör en markering i stället efteråt. 
Det är liksom inte praktiskt för då måste man ju ge patienten och då ska man hämta nån saft.  
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Ordinationer kan av misstag hamna i fel flik, exempelvis fliken vid behov vilket innebär att 
läkemedlet inte delas som det är tänkt. Kopplingen till FASS upplevs vara en stor fördel 
och minskar riskerna, men licenspreparat finns inte med. Licensläkemedel definieras av So-
cialstyrelsen (2008) som en läkemedelsprodukt som inte godkänts för den svenska markna-
den, men som behövs i särskilda fall och som säljs med särskilt tillstånd. När patienter står 
på licenspreparat noteras inte namnet på läkemedlet i informationssystemet, ej heller styrka 
utan endast att ett licenspreparat ska användas. Mallar för ordinationer är ett bra stöd, spe-
ciellt för ej så erfaren personal. En fördel är att informationssystemet ger varningar vid in-
teraktioner mellan läkemedel. Tydligheten poängteras men sjuksköterskorna påtalar ett an-
tal fel och brister i informationssystemet såsom problem vid nedtrappning av ett preparat, 
exempelvis kortison och vid behandling med Waran.   

Informationssystemets anpassningsbarhet till det praktiska arbetet är inte fullständig. T.ex. 
vid ny ordination efter kl 08:00 ger inte informationssystemet möjlighet att dela/signera 
morgonmedicinen i efterhand utan att en tillfällig ordination måste användas, vilket i det 
här avseendet betyder att sjuksköterskorna har anpassat sitt arbetssätt till informationssy-
stemet.  

Då kommer det ju inte upp nån utdelning över huvudtaget på modulen. Då kan man ju lägga till en 
utdelning själv, vilket jag inte vet om vi får. Det gör inte jag. Men man kan ju göra det eller så kan 
jag ju be läkaren å lägga till en utdelning för det och det vet dom om att dom kan. 

Alltså är det nån medicin som dom inte har fått på morgonen av oss som dom inte ordinerat och sen 
på ronden så blir dom insatta på nånting och så ska vi ändå ge det på morgonen. Det är ju då det 
händer. Å då får man ju be läkaren å lägga in en extra utdelning fast det är ju inte alltid som man 
kommer på det men då kan man ju skriva vi brukar skriva i dokumentationen i såna fall att vi ger 
i journalen. 

Eller så kan man lägga till som en telefonordination kan man ju också göra. 

Med anledning av att endast en klinik på sjukhuset använder sig av läkemedelsmodulen så 
uppstår problem när patienter förflyttas från och till klinikens avdelningar vilket får konse-
kvenser och innebär att delning av läkemedel kan ske i parallella system.  

8.3.5 Teknik  

Dagligen tas ordinationslistan ut på papper som backup från informationssystemet. Pro-
blem med datorer och det trådlösa nätverket förekommer. Datorerna upplevs som tröga 
och kan tappa kontakten med nätverket.  

Att det hakar upp sig och datorn startar inte det tar ju lite tid att logga in. Man får gå och sätta sig 
på kontoret och dela i stället. 

Och sen kanske man är nånstans på avdelningen där man inte får kontakt och att det helt plötsligt 
bara kan sluta med att fungera för att man har inte kontakt med servern.  

Efter varje delningsomgång måste datorerna laddas. 

Låsning och upplåsning av läkemedelsvagnarna är omständigt och önskemål om centrallås 
framkom från en sjuksköterska.  
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8.3.6 Störningsmoment  

Sjuksköterskan jobbar tillsammans med undersköterska i team. På morgonen är det många 
rutiner, förutom delning av läkemedel, som ska utföras och sjuksköterskan deltar då i mor-
gonarbetet vilket kan innebära avbrott i delningsprocessen.  

Det händer titt som tätt det gör det ju. Det är både telefoner och nu har vi en som svarar i telefon. I 
regel börjar hon ju vid halv åttatiden och sen är hon här till eftermiddagen men som helger och kvällar 
har man ju inte nån speciell som svarar så utan då blir man ju avbruten och det kan ju bli väldigt 
mycket telefon ibland och ibland blir man inte avbruten alls. Å lika så patienterna om dom avbryter 
en det är ju också så här helt beroende på vilka patienter man har.  

Vid den deltagande observationen vid delning kl 18 noterade vi sex avbrott under del-
ningsprocessen. En anhörig ringer och vill prata med sjuksköterskan och en patient ”ring-
er” från salen. Personal ringer från intensivvårdsavdelningen och två gånger ber annan 
sjuksköterska om hjälp.  

8.3.7 Vårdavdelning X 

Vårdavdelning X har 20 platser. De patienter som vårdas här är multisjuka. Personalen 
strävar efter ett arbetssätt i team där man ser till en helhetssyn för att ta hänsyn till patien-
ternas specifika behov. Medelvårdtiden var 13 dagar under år 2007.  I veckan mån-fre kl 
08:00 arbetar 4 sjuksköterskor och 4 undersköterskor samt en person i receptionen och 
denna kan vara antingen sjuksköterska eller undersköterska. Klocka 14:00 arbetar 6 sjuk-
sköterskor och 7 undersköterskor och klockan 20:00 arbetar 2 sjuksköterskor och 3 under-
sköterskor.  

Regler för läkemedelshantering på avdelning X finns, där det framgår att delning av läke-
medel ska ske i en miljö utan störning på ett för patienten säkert sätt. Under denna tid ska 
inga samtal kopplas till sjuksköterska från receptionisten. Läkemedel i patientens läkeme-
delslåda ska stämma överens med ordinationen och sjuksköterskan ska försäkra sig om att 
patienten tar rätt läkemedel på rätt tid.  

8.3.8 Avvikelserapportering 

Under år 2007 rapporterades 110 avvikelser där 26 procent handlade om läkemedel.  För 
perioden jan-mar 2008 har 20 totalt varav 3 avvikelser rörde läkemedelhantering rapporte-
rats på avdelningen. Av dessa kunde noteras att en gång upptäcktes det att fel dos hade gi-
vits, en annan gång att läkemedlet inte hade delats alls på grund av ofullständig ordination 
och vid det tredje tillfället var det bristfällig kommunikation angående ordinering när pati-
enten bytte avdelning.  

Vid intervjuerna framkom det att det inte var ovanligt att sjuksköterskorna rapporterade 
avvikelser som inträffade i delningsprocessen.  Exempel på fel som framkom var: fel medi-
cin i låda, fel dos ordinerad, fel intagningssätt och att inte utsättning av läkemedel har skett 
som det borde.   

8.3.9 Delningsprocessen  

På samma sätt som på vårdenhet Y är det sjuksköterskor som utför delning av läkemedel. 
Till sin hjälp har de läkemedelsvagnar utrustade med bärbara datorer uppkopplade mot det 
trådlösa nätverket. Vagnarnas medicinlådor och låda för datorn kan låsas och låsas upp 
med hjälp av ett centrallås (kort+kod). I läkemedelsvagnen har varje patient en låda märkt 
med nummer för säng och sal t.ex. 1:1. Utöver det finns i vagnen gemensamma lådor 
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märkta för läkemedel som ofta används på vårdenheten. Vagnen har också en hylla där 
pärm med i förekommande fall patienternas ordinationslistor på papper förvaras. På vag-
narna hänger också synonymlistor. 

 

Figur 8-4 Exempel på läkemedelsvagn utan lucka (med tillåtelse från leverantören) 

 

Inom professionen skiljer det sig var sjuksköterskorna väljer att utföra själva delnings-
processen. De kan välja att vara i korridoren, vilket är det vanligaste eller inne på patientens 
sal.  

Delningen börjar med uppstart av dator och sjuksköterskan loggar in. Därefter tar sjukskö-
terskan upp avdelningens beläggningslista och utgår från den och öppnar upp den enskilda 
patientens ordinationslista i Cosmic. Sjuksköterskan hämtar patientens märkta medicin-
kopp hos patienten och tar upp patientens medicinlåda och ställer den på vagnen. Vissa 
sjuksköterskor markera hela den aktuella kolumnen i ordinationslistan för att se tydligare på 
skärmen. Utifrån ordningen i ordinationslistan fylls sedan medicinkoppen på med ett läke-
medel i taget. Ordningen i lådan skall överensstämma med ordningen i ordinationslistan. 
En del sjuksköterskor signerar varje läkemedel för sig och andra väljer att signera en hel ko-
lumn i ordinationslistan. En sjuksköterska väljer att inte ta ut tabletten från sin förpackning 
i detta moment utan gör det först inne hos patienten. Detta för att ytterligare en gång få 
tillfälle att kontrollera och samtidig tala om för patienten vilka läkemedel han/hon får. I 
samband med detta kontrolleras även patientens identitet mot ID-band.  

Jag vill gå igenom med patienten. En del vill ju ha koll för oftast det är ju svårt som sjuksköterska 
när det är många runda vita och veta vilka och dom vill ju och vissa patienter har kanske så mycket 
och jag vet att dom kanske har två Panodil och Dexofen då kan jag ju klicka ur det på plats för då 
vet jag då kan jag redogöra.  

Även om dom kan se dåligt så kanske dom känner igen vissa förpackningar även om vi har mycket 
synonymer då så kan man förklara och då sparar man tid på det plus att det ju blir en säkerhetsåt-
gärd till. 
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Patienten får sin medicinkopp på sitt sängbord och tar sedan sina läkemedel i samband 
med att dryck serveras och för specifika läkemedel i samband med måltid. Om det är en sal 
för mer än en patient tas nästa patients medicinkopp med på vägen ut ur salen. Därefter 
återupprepas förfarandet till dess att alla patienterna har fått sin medicin.   

Under respektive flik finns ordinationer om inhalationer och injektioner där dessa även 
signeras. I de fall patienten skall ha vid behovs-medicinering t.ex. injektioner ger sjukskö-
terskan det i samband med den övriga delningen. I vissa fall finns inte patientens ordination 
i ordinationssystemet och då delas läkemedel utifrån ordinationslista på papper.  

En del patienter kan ha med sig sina ApoDos-förpackade mediciner och så länge ordine-
ringen överensstämmer med ApoDos kan den användas. Sjuksköterska delar då ut medici-
nen vid den vanliga delningen till patienten och signerar i ordinationslistan. 

Många sjuksköterskor påtalar att de känner ett delat ansvar för läkemedelshanteringen på 
avdelningen. Det är läkarna som har det yttersta ansvaret men alla hjälps åt för patientens 
bästa. 

Informationen i ordinationslistan är ibland bristfällig t.ex. framgår det ibland inte vilket öga, 
vänster, höger eller båda som skall få droppar. Då söker sjuksköterskorna information i pa-
tientens läkemedelslista istället.  

För att ytterligare beskriva den aktuella delningsprocessen presenteras ett flödesschema (fi-
gur 8-5). 
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Figur 8-5 Flödesschema för processen delning av läkemedel vårdenhet X (iterativ process) 

 

8.3.10 Användning av informationssystemet 

Inte heller avdelning i X använder sig av funktionerna administrering och delning. Signe-
ring är den funktion som till största delen används. Problem påtalas med ordinationer som 
inte är bekräftade vilket medför att delning inte sker. Alla sjuksköterskor signerar innan de 
ställer in medicinkoppen till patienten. Om patienten av någon anledning inte vill/kan ta 
medicinen görs en notering i efterhand i informationssystemet.  

Informationssystemet upplevs som överskådligt när det gäller inhalationer och infusioner 
och utan att behöva öppna fliken är det möjligt att se om det finns några ordinationer regi-
strerade. Alla beskriver att infusionerna är svåra att hantera i informationssystemet.  

Bra med flikarna så att man inte missar inhalationer exempelvis. Infusionerna är det som fungerar 
sämst kan jag säga. Det är svårt att starta dom. Jag tror läkarna haft svårt att lägga in dom rätt.  

Till exempel när man ger blod har det såg det ut på ett sätt för ett tag sedan och så har dom ändrat 
det och nu är det ännu mer svårt att veta hur man ska göra både för läkare och för oss. Så man 
mixtrar lite och så ja, ja det får väl bli så här. Någon gång, i värsta fall så får man gå på CD-listan 
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i pappersform som vi fortfarande har kvar i pärmarna och skriva ja att dom har fått blod vid det 
klockslaget avslutat för ibland är det svårt att avsluta det också då. 

Sjuksköterskorna påtalar brister i informationssystemet bl. a att Waranbehandling inte kan 
hanteras som ett ”vanligt” läkemedel, vilket gör att sjuksköterskorna använder sig av ett 
pappersdokument (rosa) där markering görs med ett klistermärke märkt med W. 

Nåt som också är farligt är med Waranbehandlade. Det är lätt att missa det. Är det en stressig 
kväll du har halva avdelningen. Vi har bestämt på ett möte att på arbetsbladet står det Waran 
klockan åtta med en röd plutt och så skriver vi ett W för att vi inte ska missa detta. Men på något 
sätt så glöms det bort ibland. 

Informationssystemet används bara av en avdelning på sjukhuset vilket innebär att patien-
ter som kommer från andra enheter inte har sina ordinationer i informationssystemet utan 
på papperslistor. Detta är ett problem för sjuksköterskorna vid delningsprocessen då de 
måste arbeta med två olika system till dess avdelningsläkarna har ordinerat i informations-
systemet. 

Informationssystemets tillämpbarhet i det praktiska arbetet är inte helt optimal t ex vid ny 
ordination efter kl 14:00 ger inte möjlighet att dela/signera läkemedlet i efterhand utan en 
tillfällig ordination måste användas.  

8.3.11 Teknik  

Många påtalar att datorerna och det trådlösa nätverket är trögt men att det har blivit bättre. 
Problem med kortläsare på vagnar har inneburit att de inte har gått att låsa upp, men med 
hjälp av rengöringskort har även det blivit bättre.  

Och det har varit problem när kortläsarna har hängt sig och vi inte har fått upp vagnarna. 

När läkemedelsvagnen lämnas så fälls datorlocket ned och vissa klickar ner informationen i 
listen så att inte förbipasserande kan ta del av informationen samt låser vagnen. Avdel-
ningschefen är mycket tydlig med att läkemedelsvagnarna ska låsas när de lämnas obevaka-
de.  

Vår avdelningschef har varit stenhård på detta och vi är verkligen jätteduktiga på det. 

Vissa sjuksköterskor framför önskemål om höj- och sänkbara vagnar för att erhålla en bätt-
re anpassad arbetsställning till deras längd.  

Datorerna laddas efter varje avslutad delning.  

8.3.12 Störningsmoment   

Störande avbrott kan ske då någon patient behöver hjälp, om någon kollega ställer en fråga 
eller om telefonen ringer. Dessutom måste avbrott göras i delningsprocessen då någon me-
dicin som saknas eller sprutor för injektioner måste hämtas från beredningsrummet.  

Men däremot så blir man ju störd av mycket annat och det tycker jag är oerhört jobbigt man blir väl-
digt ja, det är ju inte lätt för man har ju medicinkoppen och vad man var där och har jag då marke-
rat hela fältet och så kommer nån och pratar med mig och någon patient skriker inne på nån sal och 
nån rycker å kom och hjälp oss här eller ja, det är mycket störningsmoment så det gäller verkligen att 
man vet vad man gör. 
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Man har en rutin, en säker rutin för vad man gör och så. Å ibland så brukar jag faktiskt säga till 
att jag kan inte prata just nu och då brukar dom flesta bara liksom ja, ja och så går dom i väg och 
så kommer dom tillbaka då om det är nånting så är det ju. 

9 Resultatdiskussion 

Det övergripande resultatet av vår undersökning är att delningsprocessen på de två vårdav-
delningarna fungerar bra. Vi har identifierat skillnader mellan vårdavdelningarna men också 
inom profession. Alla inblandade är angelägna om en patientsäker läkemedelsbehandling 
men delningsprocessen kan bli säkrare. Informationssystem och övrig utrustning som an-
vänds är till viss del anpassad till delningsprocessen men vi kan identifiera att förbättrings-
möjligheter finns. De risker, orsaker, förbättringsmöjligheter och åtgärdsförslag som vi pre-
senterar i vår studie kan vara till nytta för vårdavdelningarna som använder informationssy-
stemet, de som ska börja använda det, ledningen i organisationen, beslutsfattare, kravställa-
re och leverantörer.  

Läkemedelshantering är en vanligt förekommande arbetsuppgift inom slutenvården och 
själva momentet delning av läkemedel åligger sjuksköterskan. Momentet utförs av många 
sjuksköterskor flera gånger om dagen på alla sjukhus med vårdavdelningar med inneliggan-
de patienter. Delningen består av ett antal aktiviteter som kan beskrivas enligt Pearlson och 
Saunders (2006) som en process. När informationssystem används som stöd för processen 
föregås den av att läkaren tar beslut om lämplig medicinering för behandling och gör en 
ordination i informationssystemet, detta är en mycket viktigt input till delningsprocessen. 
Rentzhog (1998) beskriver en vårdprocess där alla som processen skapar värde för är pro-
cessens kunder. Patienten är inte aktiv i processen men kan ses som en av de viktigaste 
kunderna till den. Utöver detta är också personalen en kund då processen stödjer dem i sitt 
arbete att hantera läkemedel på ett säkert sätt.  

Utifrån vår teoretiska referensram har vi valt att i resultatdiskussionen presentera de fakto-
rer där vi i vår empiri identifierat risker som kan påverka patientsäkerheten. Det systemori-
enterade perspektivet innebär en helhetssyn på säkerhet och det centrala för att för att 
uppnå denna är enligt Rollenhagen (1995) att lämpliga rutiner finns för hur kommunikatio-
nen och informationsdelning sker. Nivån på säkerheten kan beskrivas som kvaliteten på va-
riablerna (tekniska, administrativa/organisatoriska och mänskliga delsystemen) och relatio-
nen mellan dem. Begreppet kommunikation delas in i följande undertema 

• Kommunikation mellan människor och teknik  

• Kommunikation mellan medarbetare och ledning i organisationen.  

Vidare presenterar vi följande faktorer som kan leda till fel och misstag under rubrikerna 

• Kvalitetssäkring  

• Arbetsmiljö 

Vi är medvetna om att det kan finnas flera orsaker till en företeelse och tillsammans med en 
förklaring kan det vara möjligt att nå en djupare insikt och förståelse.  

Det sociotekniska perspektivet innebär att se samspelet mellan hur teknologin och den so-
ciala miljön påverkar varandra (Berg et al., 2003; Orlikowski & Yates, 2006; Coiera 2004). 
Vi ser att en tillämpning av ett sociotekniskt synsätt på många sätt skulle kunna bidra med 
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en bättre anpassad teknik till individerna och organisationens behov och därmed bidra till 
en högre patientsäkerhet. 

9.1 Kvalitetssäkring 

Brister i kvalitetssäkring är en faktor som kan leda till fel och misstag (Rollenhagen, 1995). I 
hälso- och sjukvården är patientsäkerheten en förutsättning för att uppnå god kvalitet (So-
cialstyrelsen, 2008). Det är därför viktigt att arbeta med risk- och avvikelsehantering samt 
att rekonstruera, analysera, komma fram till orsaker och åtgärder för att förhindra att miss-
tag och fel upprepas (Socialstyrelsen, 2005).  

För att uppnå en säker läkemedelshantering för patienterna på en vårdavdelning behöver 
hela verksamheten präglas av en hög säkerhetskultur med ett systemtänkande som tar hän-
syn till att alla människor kan göra fel och begå misstag. Verksamheten måste bygga upp 
fungerande system som fångar upp och ser till att felen inte får allvarliga konsekvenser. Ett 
systemtänkande innebär en helhetssyn på säkerhet enligt Rollenhagen (1995) och en orga-
nisation ska med de resurser de har till förfogande uppnå uppsatta mål och ha ett kvalitets-
arbete vars mål är ständiga förbättringar. Säkerhetsnivån i ett system kan beskrivas som 
kvaliteten på delarna det vill säga det tekniska systemet, det organisatoriska systemet samt 
det mänskliga systemet och relationen mellan dessa delsystem.  

En viktig del i säkerhets- och förbättringsarbetet är att uppmana personalen till att rappor-
tera avvikelser. Vi kan identifiera en skillnad i antalet rapporterade avvikelser mellan våra 
studerade vårdavdelningar men som Nicol (2007) påpekar behöver detta inte betyda att an-
talet fel är större och säkerheten lägre på den enheten med flest rapporterade avvikelser. 
Vårdavdelning Y har få avvikelserapporter och där påpekar ledningen att insatser i form av 
en säkerhetsvecka är planerad. En möjlig tolkning är att ledningen inte ständigt verkar för 
en hög frekvens av rapporterade avvikelser utan gör punktinsatser. På vårdavdelning X 
rapporteras betydligt fler avvikelser vilket vi uppfattar som positivt. Det är viktigt att led-
ningen visar sitt engagemang och poängterar betydelsen av att rapportera avvikelser samt 
att resultatet återrapporteras till alla berörda så att effekten av gjorda avvikelser lyfts fram, 
synliggörs och kan bidra till ett lärande i organisationen. Den överordnade ledningens age-
rande och efterfrågan på vidtagna åtgärder med anledning av avvikelser visar på en förståel-
se för den förbättringspotential som finns i verksamheten. Här ser vi samband mellan avvi-
kelsesystemet (tekniken), rapportören (människan) och ledningen på alla nivåer (organisa-
tionen).   

Sjuksköterskorna på båda vårdavdelningarna har beskrivit att fel inträffar men också att 
många misstag undviks genom att de fungerar som en barriär med sin kompetens, erfaren-
het, ifrågasättande och engagemang för patienternas bästa. Exempelvis sker detta då sjuk-
sköterskorna tar kontakt med ansvarig läkare när ordinationen inte är komplett eller bekräf-
tad. För att säkerställa den mycket viktiga Waran-behandlingen använder sig sjuksköters-
korna av speciella rutiner i form av klistermärken för att försäkra sig om att medicineringen 
sker enligt ordination då informationssystemets funktionalitet i det här fallet är bristfällig. 
Andra goda exempel där individen i organisationen tar sitt ansvar kan exemplifieras av när 
sjuksköterskan väljer att ta ut läkemedlet från sin förpackning inne hos patienten för att yt-
terligare kontrollera och förklara för patienten vilka läkemedel han/hon får. En möjlig 
tolkning kan vara att hon har en insikt om att patienten vill och bör, om det i det aktuella 
fallet är möjligt, vara delaktig för att på detta sätt höja patientsäkerheten. Samtidigt kontrol-
leras även patientens identitet mot ID-bandet.  
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Vi tolkar att sjuksköterskorna utifrån sin del i processen arbetar för att åstadkomma ett 
kvalitativt resultat genom att skapa barriärer när informationssystemet inte tillhandahåller 
behövd funktion. Anledningen till att det ovan beskrivna goda exemplet på vårdavdelning 
X med att ta ut läkemedlet från sin förpackning inne hos patienten inte har kommunicerats 
i organisationen kan antyda att det öppna arbetsklimatet i organisationen där en diskussion 
ständigt pågår om möjligheter att förebygga fel för att öka patientsäkerheten inte fungerar 
fullt ut. En möjlig tolkning är att det finns en förbättringspotential i det mänskliga systemet 
för ett högkvalitativt resultat.  

I det tekniska systemet, det vill säga informationssystemet, tolkar vi att det finns en möjlig-
het till förbättring genom att ledningen i organisationen för en kontinuerlig dialog och stäl-
ler krav på leverantören så att ett säkert och effektivt system utvecklas och som enligt Coie-
ra (2007) kan göra mer, innehåller mer automatiserade processer, kan öka kommunikatio-
nen och interaktionen mellan individer i hälso- och sjukvården. Ett system måste, påpekar 
författaren, designas för att möta ett syfte i ett sammanhang. 

Verksamheten måste hela tiden sträva efter att bli bättre och säkerställa att alla variabler 
(människa, teknik och organisation) och relationer mellan dem kvalitetssäkras. Ett flertal 
modeller och verktyg finns tillgängliga. En kartläggning av verksamhetens processer som 
skapar organisationens värde där exempelvis delningsprocessen kvalitetssäkras kan ge verk-
samheten svar på viktiga frågor på vad som kan förbättras. Vi har ingen kännedom om en 
processöversyn görs på de studerade avdelningarna eller vilken modell organisationerna an-
vänder sig av för att utvärdera och förbättra samtliga delsystem.  

9.2 Arbetsmiljö 

Brister i arbetsmiljön är en faktor som kan leda till att fel och misstag sker (Rollenhagen, 
1995). Wentzer et al. (2007) beskriver att många moment, människor och olika tekniker på 
sitt sätt bidrar till delningsprocessen och målet är att det ska göras på rätt sätt ”the five 
right” .  

Bristande koncentration p.g.a störningsmoment kan ge upphov till medicinska fel (Cheng 
et al. 2003; Evidence Report, 2003). De presenterade flödesdiagrammen från våra studera-
de vårdavdelningar (figur 8-3 och 8-5) ger en bild av aktiviteterna i delningsprocessen. An-
tal störningsmoment och exakt när dessa ägde rum har inte illustrerats i flödet men har be-
skrivits av respondenterna och identifierats vid våra observationer. Samtliga sjuksköterskor 
på vårdavdelningarna påtalar riskerna med avbrott då processen kräver hög koncentration. 
Stressfaktorer i arbetsmiljön i form av ökad frekvens av störningar, speciellt vid delning av 
läkemedel morgon och kväll, framkom i vår undersökning. Vi tolkar att ledningen har iden-
tifierat och analyserat detta. En åtgärd har vidtagits då en receptionist finns tillgänglig kon-
torstid vardagar på båda vårdavdelningarna för att minska de störningsmoment som tele-
fonsamtal innebär. Störningsmomenten i arbetsmiljön har därmed begränsats men kvarstår 
fortfarande på icke kontorstid. En effektiv åtgärd är att schemalägga på ett sådant sätt att 
väl tilltagna resurser i form av sjuksköterskor finns tillgängliga vid tillfällen då delning ska 
ske. Andra störande moment som frågor från kollegor och andra yrkeskategorier kvarstår 
dock och för att minska dessa bör en dialog föras om respekt för varandras arbete. 

En skillnad vi identifierat mellan vårdavdelningarna är att det från ledningen på vårdavdel-
ning Y finns en uttalad mening om att delning inne på salen är att föredra. En möjlig tolk-
ning är att ledningen anser att ett arbete nära patienten är en fördel och bör eftersträvas för 
bl.a ökad patientdelaktighet. Sjuksköterskorna är också införstådda med detta men har en 
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insikt om att avbrott som innebär en störning i koncentrationen kan leda till fel och över-
väger därför noga för varje tillfälle det hon bedömer som den säkraste och minst störande 
miljön. Sjuksköterskan på vårdavdelning Y väljer ibland att inte dela inne på salen p.g.a. att 
det i vissa fall kan upplevas som störande och går därmed emot ledningens önskemål. En 
möjlig tolkning är att ledningen för avdelning Y inte har kännedom om de faktiska förhål-
landena i denna arbetsmiljö. 

Ledningen i organisationen på vårdavdelning X anger i rutiner att delningen ska ske på ett 
säkert sätt men har inte angett var sjuksköterskorna ska utföra delningen. På den här avdel-
ningen utförs delningen aldrig inne på salen. Här ser vi skillnader i hur ledningen i organisa-
tionerna bedömt var delningsmomentet ska ske.  

Den specifika arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården beskrivs ofta som ett högrisksystem 
och organisationen måste skapa en säker miljö för både patienter och personal genom poli-
cys. (Aarts & Gorman, 2006). En hög koncentration i en ostörd miljö, som detta moment 
kräver, är en förutsättning oavsett om delningen sker från läkemedelsvagn med eller utan 
dator/informationssystem. Vår tolkning är att det snarare är valet av själva platsen för del-
ningsmomentet som kan ha betydelse. Det är viktigt att människorna beskriver arbetsmil-
jön på ett korrekt sätt så att regler och rutiner inte skrivs utan att har en verklighetsförank-
ring och en systemsyn tillämpas där individen inte ska behövs stå till svars för att rutiner 
inte anpassats.  

För att kvalitetssäkra arbetsmiljön för sjuksköterskorna bör kommunikationen mellan dem 
som arbetar i verksamheten och ledningen i organisation förbättras genom ömsesidig ly-
hördhet och respekt och kan härigenom skapa en förståelse varför inte rutiner och regler 
följs fullt ut enligt Rollenhagen (1995). Här kan vi se klara samband mellan människa och 
organisation där förbättringar kan göras så att en säker miljö kan skapas för både patienter 
och personal. En förutsättning för en bra arbetsmiljö är ett tekniskt väl fungerande system 
med hög tillgänglighet och korta svarstider. 

9.3 Kommunikation mellan människor och teknik 

Lämpliga rutiner för kommunikation mellan människor och det tekniska systemet krävs för 
en helhetssyn på säkerhet enligt Rollenhagen (1995). Aarts, Ash och Berg (2007) ställer frå-
gan om farmaceutens framtida roll. Kvaliteten på informationen in i processen antyder att 
det finns en förbättringspotential. Vi har kunnat identifiera en skillnad mellan vårdavdel-
ningarna där vårdavdelning Y regelbundet använder sig av en farmaceut som en tillgång för 
genomgång av patienternas ordinationer och denne ger också information till patienterna. 
Användningen av denna resurs antyder att vårdavdelningen har insett betydelsen av vad 
farmaceutens kompetens kan bidra med för att höja patientsäkerheten och avsätter vissa av 
vårdavdelningens medel för detta. Vi kan se att ett samarbete i ett tidigt skede mellan läkare 
och farmaceut där deras specialkompetens kan komplettera varandra kan bidra till en säkra-
re medicinsk behandling, men kan inte verifiera detta i vår undersökning utifrån vår av-
gränsning.   

I vår undersökning beskriver vi processen med hjälp av flödesscheman och loopar kan då 
observeras. Ordinationer i informationssystemet var i de flesta fall korrekta och kan beskri-
vas som en linjär process. Ofullständiga ordinationer exempelvis rörande licenspreparat 
som inte innehöll information om läkemedel och dos förekom dock. Konsekvensen av 
dessa ofullständiga ordinationer blir ineffektivitet, dubbelarbete och icke värdeskapande ak-
tiviteter som i sin tur kan leda till att patienten inte får sitt läkemedel på rätt tid. Detta i en 
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verksamhet som ständigt arbetar med att reducera sina kostnader och öka effektiviteten. 
Nicol (2007) påpekar att färre steg i medicineringsprocessen innebär minskande risk att 
göra fel. Vi har i vår undersökning identifierat att ordinationerna inte alltid överensstämmer 
med läkemedelskommitténs rekommendationer. Sjuksköterskorna får vid dessa tillfällen 
byta ut läkemedlet med stöd av en synonymlista på papper.  Detta innebär ett extra mo-
ment i processen och ökar risken för att fel sker. En möjlig tolkning kan vara att den höga 
arbetsbelastningen för läkarna påverkar hur ordinationen utförs och att det kan finnas en 
förbättringspotential i hur informationen sker exempelvis när rekommenderade läkemedel 
byts ut. En möjlighet skulle vara att förbättra systemet genom att utöka med funktionalitet 
som gör ordinatören uppmärksammad på om aktuella läkemedel inte längre är rekommen-
derade samt stödjer ett utbyte till ett rekommenderat sådant. Vidare bör systemet tillhanda-
hålla information om licenspreparat och möjlighet att utföra en korrekt ordination av detta.  

Samtliga sjuksköterskor upplever ordinationslistan i Cosmic som ett stöd i delningsproces-
sen genom tillgången till information om aktuella ordinationer. Det finns dock ett starkt ut-
talat behov från sjuksköterskorna om utökad funktionalitet exempelvis för hantering av 
specialläkemedel såsom Waran vilket skulle förenkla processen och kunna höja patientsä-
kerheten. Konsekvensen är nu parallella system där individerna i organisationerna skapar 
barriärer för att skydda patienterna men respondenterna berättar att skyddet inte alltid fun-
gerar fullt ut. Vår tolkning är att problemet inte identifierades och prioriterades i ett tidigt 
skede vid kravställning och utveckling av informationssystemet. Önskvärt vore att till vård-
informationssystemet integrera hanteringen av ”alla” patientens läkemedel så att inte paral-
lella system behövde användas. Gross och Bates (2007) menar att informationssystem bör 
innehålla element som stödjer laboratorieresultat för läkemedel där detta är viktigt, det vill 
säga att den kunskap som behövs finns tillgänglig vilket skulle kunna höja patientsäkerhe-
ten. Vi identifierar en skillnad mellan funktionaliteten i vårdavdelningarnas informationssy-
stem. Det finns i dag på vårdavdelning X möjlighet att från patientens ordinationslista 
”hoppa” ut till en läskopia av ordinationen för Waran.  

Nya fel kan uppträda både beroende på hård- och mjukvara och kan vara svåra att upp-
täcka med testning före implementering (Ash et al., 2004; Weant et al., 2007). Vi kan ha 
förståelse för att informationssystem är i ett ständigt utvecklingsskede och nya behov och 
krav på funktioner tillkommer. Det är viktigt att vara medveten och öppen både från led-
ning och också leverantör om vilka brister informationssystemet har för att kunna minime-
ra riskerna. Vi kan identifiera samband då krav från omvärld och organisation samt indivi-
der ständigt förändras som får följder på tekniken.  

Vi ser i vår undersökning exempel på brister då sjuksköterskorna påtalar att det finns pro-
blem som att exempelvis lägga korrekta ordinationer gällande infusioner samt vid ned-
trappning av läkemedel. En möjlig tolkning är att det är en funktion som inte fungerar fullt 
ut alternativt att det finns brister i utbildning eller att tillvägagångssättet är för invecklat.  

Det kan uppstå tillfällen då det är omöjligt enligt sjuksköterskorna att korrigera i informa-
tionssystemet och därför görs till slut en ordination på papper.  Enligt Askenäs och Weste-
lius (2003) kan ett system inta olika roller i olika situationer för olika individer. I många si-
tuationer upplever sjuksköterskorna att informationssystemet Cosmic intar rollen som ma-
nipulatör det vill säga att informationssystemet styr handlingarna och begränsar sjukskö-
terskornas möjligheter att välja tillvägagångssätt.  

För att designa bra informationssystem som inte bara fungerar som en lagringsplats för 
medicinsk information om patienterna utan också stödjer användarna i deras samarbete 
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med att vårda och behandla patienterna beskriver Reddy et al. (2003) användningen av en 
socioteknisk behovsanalys. En möjlig tolkning är att detta inte beaktats fullt ut vid design 
av informationssystemet och som får konsekvenser för människorna.  

Vi har i vår studie funnit att samtliga sjuksköterskorna på båda vårdavdelningarna använder 
sig av anteckningsblock vid sidan om vårdsystemet för att notera frågor angående läkeme-
del som ska ställas till läkarna. Sjuksköterskorna har också med sig andra dokument för att 
inte glömma delningar som ska göras vid udda tider samt använder klistermärken som ska 
ge en påminnelse om att en patient ska ha ett specifikt läkemedel, exempelvis Waran. Sjuk-
sköterskorna upprättar därmed barriärer för att förhindra att negativa händelser inträffar 
men påtalar riskerna med detta. Organisationen tvingas upprätta nya rutiner för att säkra 
upp systemanvändningen när den brister. Det är viktigt att detta beaktas vid införande och 
att dessa rutiner följs upp kontinuerligt för att säkra patientinformationen i systemet. En 
förbättringsmöjlighet skulle vara att införa ett processtöd i form av en ”Att göra lista” med 
påminnelsefunktioner för sjuksköterskorna. Informationen som nu finns på antecknings-
blocket skulle därmed bli tillgänglig för andra involverade i vården av patienten och genom 
påminnelsefunktionen skulle sjuksköterskorna inte själva behöva hålla reda på ett antal oli-
ka delningstider.  

När det gäller informationen i ordinationslistan så förkommer det på båda avdelningarna 
att ordinationslistor på papper används parallellt med informationssystemets. Detta är ett 
resultat av att alla enheter på sjukhusen inte använder ordinationslistan i Cosmic ännu. Pa-
tienter som kommer från andra enheter har med sig sina medicinlistor på papper och dessa 
används till dess att avdelningens läkare har ordinerat i informationssystemet. Campell et al. 
(2006) beskriver att fortsatt användning av pappersdokumentation när vårdinformationssy-
stem har införts kan få oavsiktliga konsekvenser. Sjuksköterskorna måste arbeta med både 
papperslistor och vårdsystem, det vill säga parallella system. Genom att införa informa-
tionssystemet på alla sjukhusets avdelningar inom en kort tid skulle detta tillstånd inte be-
höva vara så länge. Vi inser att det finns andra aspekter att ta hänsyn till när införandetak-
ten skall beslutas men att arbeta i två system i delningsprocessen är inte önskvärt och inne-
bär en ökad risk.  

Gross och Bates (2007) påtalar att informationssystem eftersträvas som är lätta att använda, 
lättillgängliga arbetsstationer, tillgång till trådlösa mobila vagnar och inte minst snabbhet 
där det är önskvärt med endast sekunders fördröjning. Respondenterna beskriver att det tar 
lång tid att logga in och det trådlösa datanätet är instabilt samt trögt vilket upplevs som 
stressande. En tolkning kan vara att tekniken är relativt ny och att lokalernas utformning 
med tjocka väggar gör att nätverkets kapacitet måste testas och anpassas efter förutsätt-
ningarna.  

All personal litar inte på informationssystemen och skriver därför ut pappersdokument 
(Cheng et al., 2003). I vår undersökning fann vi en skillnad mellan vårdavdelningarna. Att 
ha tillgång till ordinationslistan är nödvändigt för att delningsprocessen ska fungera och för 
att säkerställa att delning även kan göras vid driftavbrott har olika åtgärder vidtagits. Vård-
avdelning Y skriver dagligen ut papperskopior av ordinationslistan medan vårdavdelning X 
har tillgång till en läskopia av hela det vårdadministrativa systemet, vilket kan fungera som 
ett säkerhetssystem när datanätet fortfarande fungerar. Det är upp till ledningen att ställa 
krav på den övergripande säkerheten i de tekniska lösningarna så att de involverade kan 
känna tillit till befintliga system. 
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En korrekt input i processen det vill säga fullständiga ordinationer är en förutsättning för 
en säker delningsprocess (Socialstyrelsen, 2005). Vidare att det tekniska systemet tillhanda-
håller de funktioner som krävs för att människorna i det mänskliga systemet ska stödjas för 
att uppnå en säker process. Det är också viktigt att de tekniska förutsättningarna i form av 
utrustning kvalitetssäkras.  

Här ser vi samband genom att organisationen bör ställa krav på ordinatörerna, individerna, 
så att erforderliga korrekta ordinationer finns samt även ställa krav på informationssyste-
met, tekniken, så att detta kan stödja aktörerna för att uppnå en säkrare delningsprocess. 
Organisationen bör också för att undvika att onödiga säkerhetsrisker uppstår värdera infö-
randetakt och säkerställa rutiner vid överföring av information mellan enheter. Vidare att 
den utrustning som används fungerar på ett optimalt sätt. 

9.4 Kommunikation mellan medarbetare och ledning i organi-
sationen 

Brister i kommunikationen mellan medarbetare och ledning i organisationen kan leda till fel 
och misstag. Det är viktigt att det finns en verklighetsförankring i de regler som styr en 
verksamhet enligt Rollenhagen (1995) och att de som sitter ”inne” känner till hur arbetet 
bedrivs ”ute”. Vi kunde identifiera en skillnad mellan vårdavdelningarna då sjuksköterskor-
na på vårdavdelning Y lämnade vagnen olåst och utan tillsyn samt hade placerat medicin 
ovanpå vagnen. En möjlig tolkning är att det försvårar det praktiska arbetet och blir mer 
tidskrävande och att de som utformar riktlinjer och policy inte har full förståelse för arbets-
sättet. Vagnarna är inte praktiskt utformade eller tillräckligt stora för att härbärgera behövd 
medicin och inte heller konstruerade så att de smidigt och enkelt kan låsas och låsas upp.  

Många fel beror på att funktioner i informationssystemet inte passar i den verklighet som 
arbetet bedrivs (Ash et al. 2004; Horsky et al. 2005; Wentzer et al. 2007; Campbell et al. 
2006). I vår undersökning noterade vi att det i informationssystemet fanns funktioner för 
att dokumentera läkemedelsdelningens olika moment iordningställande, administrering och 
signering. På de studerade vårdavdelningarna användes dock endast funktionen signering 
när läkemedlet hade placerats hos patienten och inte som reglerna föreskriver när sjukskö-
terskan hade förvissat sig om att patienten hade tagit sin medicin. Detta är ett exempel på 
att reglerna inte alltid efterlevs utan att andra oskrivna regler tillämpas.  Vi tolkar att sjuk-
sköterskorna p.g.a. den höga arbetsbelastningen inte har tillräckligt med tid att utföra alla 
moment i informationssystemet och att det faktiska arbetssättet därmed inte överensstäm-
mer med de rutiner och regler som finns. När sjuksköterskan har delat aktuell medicin ser 
undersköterskan till att patienten får önskad dryck vid läkemedelsintag. Här jobbar under-
sköterskor och sjuksköterskor i ett team med att slutföra delningsprocessen. 

Brister i instruktioner kan leda till att fel och misstag sker. Vi har i vår undersökning identi-
fierat skillnader inom professionen gällande delning av läkemedel. En sjuksköterska beskri-
ver att hon använder sig av rutinen att inte ta ut läkemedlet från sin förpackning vid läke-
medelsvagnen utan först inne hos patienten. Genom detta kan hon kontrollera ytterligare 
en gång och samtidigt kontrollera patienten identitet mot ID-band. Vi anser att detta är ex-
empel på ett bra och säkert sätt att arbeta och kan tjäna som ett gott exempel för att uppnå 
en högre patientsäkerhet och ökad delaktighet.  

En del sjuksköterskor väljer att markera och signera hela kolumnen för aktuell delning vid 
delningstillfället för att på så sätt lättare kunna se på skärmen. Andra väljer att markera och 
signera ett läkemedel i taget. Detta är ett val sjuksköterskan gör beroende på vad hon som 
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individ finner som en lämplig rutin. En möjlig tolkning på denna identifierade variation är 
att det inte finns beslutad rutin för hur detta ska göras vilket får konsekvensen att var och 
en väljer själv. Vi ser att en standardisering av arbetssättet och framtagning av rutiner kan 
ge sjuksköterskorna stöd i sitt arbete vilket Socialstyrelsen (2008) förordar för att öka pati-
entsäkerheten.   

Konsekvensen av att det finns brister i kommunikationen mellan individerna och ledningen 
kan få följder för patientsäkerheten. Ledningen (organisationen) ska tillhandahålla ända-
målsenlig utrustning och att informationssystemet designas och följer det faktiska arbetssät-
tet (teknik). Sjuksköterskornas (människorna) del i förbättringsarbetet är att förmedla till 
ledningen när befintlig utrustning inte uppfyller kraven samt att använda utrustningen och 
informationssystemet enligt rutiner.  

10 Slutsats/reflektion 

För att uppnå en patientsäker läkemedelshantering i delningsprocessen behöver ett antal 
förutsättningar vara uppfyllda. Några av dessa uppfylls av den enskilda sjuksköterskan i 
själva delningsprocessen men de flesta är förutsättningar som sätts vid helt andra tider och 
av andra personer i och utanför den egna organisationen. En viktig faktor är hur organisa-
tionens arbete med patientsäkerhet och hur kvalitets- och förbättringsarbetet ser ut. Priori-
teras och lyfts dessa frågor fram i alla de sammanhang som de har sitt berättigande eller 
kommer de i andra eller tredje hand? Det är svårt att säga var gränsen går för hur långt upp 
i beslutsprocesserna påverkan på vår studerade delningsprocess kan spåras men vi inser att 
konsekvenser av många övergripande beslut har direkt eller indirekt påverkan.  Bemanning 
och schemaläggning för avdelningarna bör utformas så att säker och ostörd delningspro-
cess kan uppnås samt att lokaler och utrustning är rätt utformade. Det sociotekniska syn-
sättet skall finnas med från start när kraven på informationssystemet formuleras samt vid 
implementering och genom hela dess livslängd. Ledningen bör ha ett proaktivt förhåll-
ningssätt, kunna lyssna och ta beslut samt följa upp att besluten efterlevs samt ha tillgång 
till ett effektivt ledningssystem. En förutsättning är en fungerande kommunikation, trans-
perans och kännedom om mikrosystemets förutsättningar.  

En övergripande kvalitetssäkring med fokus på samtliga delsystem, det vill säga det mänsk-
liga, det tekniska och det organisatoriska/administrativa och samverkan mellan dessa och 
hur informationsflödet fungerar skulle kunna höja patientsäkerheten. Vi kan konstatera att 
fokus har etablerats inte minst från omvärlden men kan samtidigt se att en förbättringspo-
tential finns i delsystemen och i deras samverkan i vårt studieobjekt, det vill säga delnings-
processen. Ett förhållningssätt där en systemsyn tillämpas med beaktande av samspelet 
mellan människa, teknik och organisation har förutsättningar att göra denna process säkra-
re.   

10.1 Praktiska implikationer  

Till organisationer som står inför implementering av informationssystem som stöd i del-
ningsprocessen kan vi bidra med råd för att uppnå en patientsäker läkemedelsdelning.  

10.1.1 Människa 

Det mänskliga systemet bör kvalitetssäkras genom utbildning i kvalitetsarbete och säkerstäl-
la att förutsättningar finns för människorna att vara delaktiga i en ständig process att för-
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bättra information och kommunikation. Vidare bör utbildningsbehovet för användning av 
informationssystemet kontinuerligt följas upp.  

10.1.2 Teknik 

Det tekniska systemet bör kvalitetssäkras när det gäller upphandling av utrustning. Det är 
viktigt att ha en läkemedelsvagn anpassad efter behovet, det vill säga en läkemedelsvagn 
som är tillräckligt stor för mängden av läkemedel och eventuella dokument. Vagnen bör 
vara smidig att köra samt ha en enkel och säker låsanordning, gärna centrallås. Arbetsytan 
för placering av dator bör vara höj- och sänkbar för att erbjuda en ergonomiskt anpass-
ningsbar arbetsställning för de olika individerna.   

En enkel och smidig inloggningsfunktion, exempelvis anpassad för smarta kort bör finnas. 
Datorn kan gärna vara utrustad med scanner bl. a för att underlätta ID-kontroll och annan 
streckkodsavläsning. Lokalerna bör ha ett väl utbyggt och fungerande trådlöst datanät samt 
vara planerade så att utrymme finns för att ta med vagnen in på salarna. 

Informationssystemets läkemedelsmodul måste kunna hantera alla på avdelningen före-
kommande läkemedel och ha en funktion för utbyte av synonympreparat.  Som en säkerhet 
bör tillgång till en så aktuell ”läskopia” av ordinationslistan finnas tillgänglig vid såväl pla-
nerade som oplanerade driftavbrott, detta bör gälla såväl applikation som kommunikation. 

De brister i informationssystemet som vi har presenterat i vår undersökning var de som vi 
observerade vid den aktuella tidpunkten men system utvecklas och fel och brister kan ha 
åtgärdats. Det är viktigt att vara observant på nya fel och brister samt att tydligt informera 
användare så att negativa händelser kan undvikas.  

10.1.3 Organisation 

Organisationen bör medverka till att en modell för övergripande kvalitetssäkring används. 
Detta för att säkerställa ett väl fungerande informationsflöde i det mänskliga systemet, det 
tekniska systemet och det organisatoriska/administrativa systemet men också i samverkan 
mellan dessa.  Vid en processöversyn bör denna innefatta delnings- och även ordinations-
processen. Det är viktigt att alla involverade professioner är delaktiga t.ex. läkare, sjukskö-
terskor, farmaceuter, ledning, representanter från lokala läkemedelskommittéer. Vid pro-
cessöversynen bör tillämpbara regler och rutiner fastställas som stämmer överens med lagar 
och förordningar och kan fungera i den praktiska verksamheten på ett patientsäkert sätt.  
En lyhördhet och respekt bör vara vägledande i all kommunikation mellan medarbetare 
och ledning.  

11 Förslag på framtida forskning 

Vi kan identifiera områden som i detta sammanhang är viktiga och kan leda till intressanta 
forskningsfrågor. Input i delningsprocessen i form av ordinationer bör studeras ytterligare 
för att kvalitetssäkra och höja patientsäkerheten liksom effekten av ett väl nyttjat avvikelse-
rapporteringssystem. Ett annat område kan vara att studera vilka möjligheter som det inne-
bära att använda sig av farmaceutens kompetens i större utsträckning vid läkemedelshanter-
ing. Det skulle också vara intressant att undersöka vilka möjligheter användning av robotar 
för iordningsställande av patienternas läkemedel utifrån ordinationslistan skulle innebära. 
Vidare kan teknik såsom scanners och smarta kort studeras utifrån möjlig användning inom 
läkemedelshantering. Det finns säkert mycket mer att studera inom detta område och ett 
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sociotekniskt perspektiv bör tillämpas. Många olika utrustningar och tekniska lösningar är 
möjliga att använda sig av men det måste passa in och fungera tillsammans med männi-
skorna i den komplexa miljön som arbetet med läkemedelshantering i slutenvården och 
därför bör i dessa sammanhang det sociotekniska förhållningssättets betydelse studeras och 
lyftas fram.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

Presentation av oss och syftet med intervjun. Konfidentialitet, samtycke, frivillighet.  
Presentation av frågeområden.  

 

Var sker arbetet? (i korridoren,  på salen?) Skulle det vara möjligt att arbeta på annat sätt? 

Praktisk hantering av läkemedel (det som inte finns i läkemedelsvagnen – infusioner, injek-
tioner) – burkar 

Praktisk hantering av PC:n (in- och utloggning?) 

Synpunkter på utrustning (pc och läkemedelsvagn) 

Pc (mus) 
Vagn (höj- och sänkbar, låsning) 

 

Input till processen (information, dokument med sig, vilka och varför?) 

Arbetsflödet (hur gör ni) – vad skulle kunna underlätta? Telefonordinationer ofta? Generel-
la direktiv? Vid behov medicin? Hur ofta fungerar det inte att ordinationer är korrekta – 
bekräftade? Går det att ”lura systemet”?  Avvikelser? Kommunikation? 

Störningsmoment (telefon, frågande kollegor eller andra) Hur upplever ni det? 

 

Synpunkter på Cosmic läkemedelsmodul speciellt delningsfunktion 

Användarvänligt? Flexibelt? När fungerar det inte?  

Stöd? 

Tidsbesparande/ tidskrävande? 

Innebär hög patientsäkerhet? 

Upplever ni några risker i informationssystemet (infusion, Innohep?) som kan föranleda 
avvikelser? Förbättringsmöjligheter? 

 

Output från processen – information med till rond eller till andra? Varför? 
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