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Studie 1 

Författare  
Årtal  
Land  
Tidskrift	  

Titel	   Syfte	   Metod	   Resultat	   Styrka 
(poäng)	  

Chiang, H-Y., 
Lin, S-Y., 
Hsu, S-C. & 
Ma, S-C. 
2010 
Taiwan 
Nursing 
outlook 
 
 
 

Factors 
determining 
hospital 
nurses’ 
failures in 
reporting 
medication 
errors in 
Taiwan 

Att 
undersöka 
faktorer som 
bidrar till 
misslyckad 
avvikelse- 
rapportering. 

Kvantitativa data samlades in via ett frågeformulär 
med en tvärsnittsdesign. Enkätstudien utfördes på 5 
sjukhus under 3 månader. Exkluderades gjorde 
sjuksköterskor som arbetar administrativt och 
nyanställda som arbetat färre än 3 månader. 1000 
enkäter skickades ut efter godkännande av sjukhusets 
etiska kommitté och slutligen analyserades 713 
enkäters resultat. Studien innehöll frågor kring 
administration och arbetsmiljö, hinder för att 
rapportera och erfarenhet av att rapportera. 
Instrumenten var de kinesiska frågeformulären C-NPE 
och C-NRB som innehåller likertskalor. C-NPE 
översattes med the Lake’s Practice Environment Scale 
of the Nursing Work Index som hade gått igenom 
validitet- och reliabilitets test. Faktoranalys användes 
för att undersöka C-NRB’s tillförlitlighet. Cronbachs 
koefficienter behandlades som oberoende variabler, 
summerades och jämfördes med varandra. Data 
analyserades med t-test, logistisk regressionsanalys 
samt chi-square test,  användes för att undersöka 
skillnaderna mellan grupperna som rapporterade samt 
inte rapporterade felmedicinering. Statistisk 
programvara (SPSS) 14.0 användes. 
 

Faktorer som påverkar 
rapportering av 
avvikande händelser var 
rädsla, administrativa 
och 
organisationshinder, 
erfarenhet av att skriva 
avvikelserapporter, 
sjuksköterskans ålder. 
Sjuksköterskor med 
erfarenhet av 
underrapportering 
upplevde att det fanns 
fler hinder för 
rapportering.  
De tar upp att 
förekomsten av 
underrapportering av 
medicinska misstag är 
likartade bland 
sjuksköterskor i olika 
länder trots olika kultur 
och miljö. 
 

Hög 
(7 av 9) 
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Studie 2 

 

Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
poäng 

Chiang, H-Y. 
& Pepper, G A. 
2006 
Taiwan 
Journal of 
nursing 
scholarship 
 
 
 
 

Barriers to 
nurses’ 
reporting of 
medication 
administratio
n errors in 
Taiwan 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
hinder för 
rapportering av 
felmedicinering. 

En tvärsnittsstudie som använde sig av ett 
självadministrerat frågeformulär. Designen var 
TDM vilket ökar svarsfrekvensen och skyddar 
studiens konfidentialitet. 
De sjuksköterskor som exkluderades var de som 
arbetat färre än 3 månader samt enhetschefer.  
Av 807 frågeformulär så besvarades 727 stycken 
och 597 formulär togs med i studien då resterande 
saknade svar och relevans för studien. 
Frågeformuläret mätte hinder för att rapportera 
felmedicinering. Den var uppbyggd av 3 delar: 
rädsla, rapporteringsprocessen och administrativa 
hinder som besvarades med hjälp av en 6-gradig 
likertskala. Fem taiwanesiska experter 
utvärderade formulärets validitet som stöds av 
faktorerna som gav de tre delarna i analysen.  
Reliabiliteten ansågs vara acceptabel (Cronbach, 
AOS alfa.86). Ju högre siffra desto starkare. 
 

Det största upplevda hindret 
var rädsla. Sjuksköterskorna 
var rädda för att deras rykte 
skulle förstöras, att kollegor 
med högre position skulle 
nedvärdera dem och att 
arbetsplatsen skulle få en 
sämre status och en sämre 
arbetsmiljö. Även var de 
rädda för att inte kunna se 
då ett misstag begås och 
därför ses som okunniga. 
De upplevde administrativa 
hinder och att det tog för 
lång dit att fylla i en 
avvikelserapport. 
 

Hög 
(7 av 9) 
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Studie 3 

    

Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
(poäng) 

Deans, C. 
2005 
Australien 
Collegian 
 
 
 

Medication 
errors and 
professional 
practice of 
registered 
nurses 

Att identifiera och 
beskriva 
förekomsten av 
felmedicinering 
bland 
sjuksköterskor. 
 

Studien omfattade ett självadministrerat 
frågeformulär (MEQ) som undersökte 154 
sjuksköterskors inställningar kring 
felmedicinering. Bortfallet slutade på 51 % då 79 
sjuksköterskor deltog i studien. Bortfallet berodde 
på att felmedicineringarna inte skett inom 4 
veckor samt att formulären inte var fullständigt 
besvarade. Därför når inte alla procentangivelser 
100 %. 
Formuläret har framtagits av forskare och det 
nationella rådet för rapportering och förebyggande 
av felmedicinering. Det innehåller 12 punkter att 
besvara kring felmedicinering som skett de 
senaste fyra veckorna, 5 delar som tar upp orsaker 
och 1 del som med frågor om det rapporterade 
felet. Den sista delen berör sjuksköterskors 
tillfredsställelse, självständighet och 
självförtroende och har svarsalternativ i form av 
en likertskala. Validiteten av studien granskades 
och formuläret godkändes av tretton personer med 
kunskap inom området. Sjukhusets etiska 
kommitté godkände studien. 
 

Mestadels berodde 
felmedicinering på läkarens 
oläsliga handstil (17 %), 
förkortningar som ledde till 
missförstånd (6 %) och fel 
dos vid fel tid (32 %). Att 
sjuksköterskan läst 
ordinationen fel (13 %) och 
misstolkat skriftliga 
ordinationer (9 %) samt 
räknat ut dosen fel (8 %). 
Faktorer som stress (25 %), 
trötthet (17 %) och 
okunskap (9 %) togs upp 
som bidragande orsaker. 
Miljöfaktorer som avbrott 
och distraktioner (25 %) 
under administrering av 
läkemedel beskrevs som en 
faktor till att misstag begås. 

Medel 
(6 av 9) 
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Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
(poäng) 

Kim, J., An, 
K., Kim, M K. 
& Yoon, S H. 
2007 
Korea 
Western 
journal of 
nursing 
research 
 
 

Nurses’ 
perception of 
error 
reporting and 
patient safety 
culture in 
Korea 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
frekvensen av 
felrapportering och 
patientsäkerhet på 
deras sjukhus samt 
att identifiera 
förhållanden mellan 
sjuksköterskans 
uppfattning och 
arbetsrelaterade 
faktorer. 

En beskrivande korrelationsstudie genomfördes 
för att finna styrkor och samband hos de olika 
variablerna. Detaljerade intervjuer och ett test av 
formuläret hölls med en liten grupp 
sjuksköterskor för att konstatera att konceptet med 
studien framgick. Enkäten innehåller 6 delar som 
innefattar hur ofta rapportering sker, 
patientsäkerheten på arbetsplatsen, föreståndarnas 
attityder till patientsäkerhet, kommunikation, 
patientsäkerhetsnivån och sjukhusmiljön relaterat 
till patientsäkerheten. Frågorna besvarades med 
en 5-gradig likertskala.  
Av 960 sjuksköterskor som fick enkäten så valde 
886 stycken att delta i studien. Sekretess och 
anonymitet säkrades för deltagarna.  
Institutional Review Board (IRB) kommittén 
godkände studien. Statistisk analys utfördes med 
hjälp av SPSS för Windows 11,0. Beskrivande 
statistik användes även för att sammanfatta 
uppfattningen av patientsäkerheten. De använde 
sig även av en analysmodell med beroende och 
oberoende variabler för att förstå de marginella 
effekterna. 
 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna var inte 
bekväma med att rapportera 
misstag. En betydande del 
rapporterade oro för 
patientsäkerheten på sin 
arbetsplats. 
Fel rapporteras inte så ofta 
som de borde göras. 67 % 
rapporterade om en patient 
hade kommit till skada, men 
17 % skulle rapportera om 
patienten inte skadats av 
misstaget. Att det fanns en 
osäkerhet om vad som 
skulle rapporteras uppgav 
51 % av sjuksköterskorna.  
Det tog också upp att deras 
förslag till förbättring på 
arbetsplatsen ignorerades 
(66 %). Det framgick att 
desto mer yrkeserfarenhet, 
desto sämre upplevde de 
patientsäkerheten på arbetet. 

Medel 
(6 av 9) 
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Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
(poäng) 

Kim, K S., 
Kwon, S-H., 
Kim, J-A. & 
Cho, S. 
2011 
Korea 
Journal of 
nursing 
management 
 
 

Nurses’ 
perceptions of 
medication 
errors and 
their 
contributing 
factors in 
South Korea 

Syftet med studien 
var att identifiera 
koreanska 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
felmedicinering. 

En beskrivande tvärsnittsstudie genomfördes.  
Ett snöbolls-urval utfördes och 330 frågeformulär 
lämnades ut. Av 224 ifyllda formulär så deltog 
slutligen 220 sjuksköterskor från sju olika sjukhus 
i studien. Inkluderades gjorde sjuksköterskor med 
minst 1 års yrkeserfarenhet. Deltagarna ombads 
att rikta in sig på de felmedicineringar de varit 
med om under den sista månaden.  
 
Frågeformuläret bestod av fem delar, demografisk 
information, felmedicineringens karaktär, 
bidragande faktorer, felmedicineringens 
konsekvenser och sjuksköterskans uppfattning om 
att förebygga. Universitetets Institutional Review 
Board (IRB) godkände att de etiska kraven 
uppfylldes. Frågeformuläret genomgick en 
pilotundersökning som utvecklades av forskaren 
och reviderades med hjälp av en panel av 
experter. Data analyserades deskriptivt med hjälp 
av SPSS version 17.0. 
 

Sjuksköterskorna uppgav att 
fel dos (27 %), fel 
läkemedel (20 %), fel tid 
(18 %) var exempel på olika 
felmedicineringar.  
Fel begicks då de skulle 
förbereda och administrera 
läkemedel som var ovanliga 
utan att någon kontrollerade 
(45 %). 48 % beskrev att de 
inte informerade patient och 
anhöriga om att misstaget 
begåtts. 28 % av 
respondenterna använde sig 
av avvikelserapportering. 
Misstagen begicks oftast 
under dagskiftet (43 %). 
Många uppgav en rädsla för 
att vara den som orsakar 
misstag (47 %). 
 

Medel 
(6 av 9) 
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Studie 6 
 

 

Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
(poäng) 

Lin, Y-H. & 
Ma, S-m. 
2009 
Taiwan 
Worldviews 
on evidence-
based nursing 
 
 

Willingness of 
nurses to 
report 
medication 
administration 
errors in 
southern 
Taiwan: a 
cross-
sectional 
survey 

Att undersöka 
förekomsten av 
medicinska 
administreringsfel 
och sjuksköterskors 
vilja att rapportera 
dem. 

En undersökande design användes. Av 650 
utdelade enkäter så deltog 605 sjuksköterskor i 
studien från 14 olika sjukhus. Sjuksköterskor 
exkluderades från att delta om de var handledare, 
specialistsjuksköterska eller enhetschef. 
Deltatagarna var kvinnliga legitimerade 
sjuksköterskor. 
  
Enkätens innehålls giltighet granskades av nio 
experter. Efter att enkäten utvecklats pilot-
testades den med hjälp av 20 sjuksköterskor.  
Det togs fram fyra punkter, etikfrågor, 
patienternas skador, oförmåga att ta ansvar, oro 
för att misstagen ska upptäckas. 
Statistisk analys utfördes med SPSS 12.0. 
Erfarenheten av felmedicinering, beroende 
variabeln, analyserades med Chi-square test för att 
jämföra erfarenhet av felmedicinering.  
Då data var kontinuerlig analyserades den med 
medel- och standardavvikelser. I alla hypotestest 
sattes alfa-värdet till 0,05. Studien godkändes av 
författarens skolas Institutional Review Board 
(IRB). 
 

Resultat visade att det fanns 
en rädsla för att ta det 
medicinska ansvaret (74 %), 
oro för att bli straffad (73 
%), rädsla för att misstros 
av patienterna (70 %). 
De rapporterade för att de 
kände oro för att orsaka 
patienten skada (98 %). 
Sjuksköterskornas villighet 
att rapportera 
felmedicinering skiljde sig 
statistiskt signifikant mellan 
sjuksköterskans befattning 
och position, sjukhusen och 
sjukhusfinansieringen. 

Medel 
(6 av 9) 
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Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
(poäng) 

Moore, L. & 
McAuliffe, E. 
2012 
Irland 
Clinical 
governance: an 
international 
journal 
 
 

To report or 
not to report? 
Why some 
nurses are 
reluctant to 
whistleblow 

Att undersöka 
varför bara en del 
av sjuksköterskorna 
är villiga till att 
rapportera 
incidenter. 

Studien har en kvantitativ, utforskande design. 
Urvalet gjordes med stickprov som blev 575 
stycken, av dem deltog 152 sjuksköterskor. Provet 
är tillräckligt stort för att säkerställa att de 
tillfrågade inte kan identifieras och resultaten kan 
osannolikt påverkas av enskilda svar. 
Datainsamlingen har beskrivits i Moore och 
McAuliffe (2010). Enkäterna delades ut till de 
utvalda deltagarna av chefen på avdelningen.  
En anpassad version av ett verktyg som används 
för att utvärdera erfarenheter och attityder hos 
sjuksköterskor, läkare och allmänläkare att 
rapportera misstag i vården i Storbritannien 
(Firth-Cozens et al., 2003) testades och användes 
såsom den beskrivits i Moore och McAuliffe 
(2010). De svarade på enkäten med en 5-gradig 
likertskala. Chi-square test visade att skillnaderna 
mellan att rapportera och att inte rapportera inte 
var statistiskt signifikanta. 
Sjuksköterskorna fick först frågan om de hade 
observerat avvikande händelser i patientvården. 
De fick frågan om de observerat händelser som: 
okunskap, dålig behandling, administrativa brister 
och kollegornas mentala hälsa. 
 

Sjuksköterskorna ville inte 
orsaka några problem 
genom att de rapporterade 
misstag (41 %). 
De flesta av 
sjuksköterskorna uppgav att 
de hade varit med om ett 
misstag på arbetet de 
senaste 6 månaderna (88 %) 
men alla var inte villiga till 
att rapportera, trots att de 
var medvetna om deras 
ansvar för avvikelser (96 
%). 56 % uppgav att de 
kände rädsla för disciplinära 
påföljder om de 
rapporterade ett misstag. 
Anonym rapportering 
bidrog till att fler 
sjuksköterskor valde att 
rapportera (56 %) och den 
rapportering som gjordes 
utfördes på grund av oro för 
patientens hälsa (99 %). 
 

Medel 
(5 av 9) 
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Studie 8 
 

Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
(poäng) 

Moumtzoglou, 
A.  
2010 
Grekland 
Journal of 
nursing 
management 
 
 

Factors 
impeding 
nurses from 
reporting 
adverse 
events 

Att undersöka 
orsakerna till varför 
grekiska 
sjuksköterskor är 
ovilliga att 
rapportera 
avvikande 
händelser. 

Frågeformulär som omfattar sju områden, de 
flesta med svarsalternativ av likert-typ. Ett pilot-
test utfördes först av 35 sjuksköterskor och läkare 
som kontrollerade formulärets giltighet. 
Stratifierat urval användes på 14 olika sjukhus och 
slutligen analyserades 214 av 350 enkäter. Del ett 
innefattar fyra fall med följdfrågor. Andra delen 
tar upp synen på rapporteringsprocessen, 
arbetsplats, yrkesbakgrund, 
organisationstillhörighet och frivillig/icke frivillig 
rapportering. Del tre tar upp 13 hinder för att 
rapportera misstag. Tar upp uppfattning om 
möjliga orsaker till att undanhålla information för 
patienter, hur de anser att reaktionen från chefer 
blir om de rapporterar, åsikter om åtgärder vid 
misstag i vården. Del fyra och fem tar upp tar upp 
patienters och kollegors återkoppling som erbjuds. 
I del sex ligger patientsäkerhet i fokus och del sju 
ställs frågor om ålder, specialitet och arbetsgrad. 
Reliabiliteten ansågs vara tillräcklig trots att 
urvalsstorleken var relativt liten. Analys av data 
utfördes med Varimax metod för att identifiera 
oberoende domäner. Statistiska analyser utfördes 
med hjälp av SPSS 13,0.  
 

Fem huvudskäl för att inte 
rapportera identifierades.  
De innefattar rädsla för 
pressen, rädsla för att bli av 
med sin legitimation, 
svårigheten att hantera en 
avvikande händelse, 
bristfälligt förtroende för att 
rapportera avvikande 
händelser samt rädsla för att 
få klagomål från patienter 
(50 %). 

Hög 
(7 av 9) 
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Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
poäng 

Mrayyan, M T. 
2012 
Jordan 
Contemporary 
nurse 
 
 

Reported 
incidence, 
causes, and 
reporting of 
medication 
errors in 
teaching 
hospitals in 
Jordan: a 
comparative 
study 

Att jämföra och 
bedöma 
rapportering och 
orsaker kring 
felmedicinering 
inom intensivvården 
för att belysa 
sjuksköterskornas 
bild av avvikelse-
rapportering. 

En tvärsnittsstudie syftade till att jämföra 
händelse, orsak och rapportering av 
felmedicinering. 300 enkäter delades ut på fyra 
sjukhus och 208 av 212 besvarade enkäter 
analyserades. Sjuksköterskor med <6 månaders 
erfarenhet exkluderades. Sjukhusen valdes genom 
ändamålsenlig provtagningsmetod och 
bekvämlighetsurval användes för att välja ut 
sjuksköterskorna till studien. Statistisk analys 
utfördes med hjälp av SPSS 16.0. Den 
modifierade Gladstoneskalan användes. Den 
består av 10 artiklar som utvärderar orsaker till 
felmedicinering med skalor från 1-10, den mäter 
förekomsten av avvikelse-rapportering, 6 fall som 
bedömer felmedicinering och 6 fall som bedömer 
sjuksköterskors uppfattning om avvikelse-
rapportering. Gladstoneskalan anses ha validitet 
och reliabilitet (Test-retest). Statistisk analys 
gjorde med SPSS (2008). Beskrivande statistik 
genererades. Icke-parametrisk statistik användes 
på grund av det lilla urvalet i intensiv-
vårdsavdelningar och vårdavdelningar. 
Jämförelser av intensivvårdsavdelningar och 
vårdavdelningar utfördes med chi-square test. 
 

Missar med att kontrollera 
patientens identitet var en 
bidragande faktor till 
felmedicinering (14 % 
instämde helt). 
Hinder för att 
sjuksköterskorna skulle 
rapportera var att de var 
rädda för disciplinära 
åtgärder och för att bli av 
med jobbet (46 % ja, 54 % 
nej). En rädsla för 
reaktionen från kollegor (71 
%) och från chefer (78 %) 
var övergripande för att 
avstå från rapportering. 
Sjuksköterskorna beskriver 
att de var osäkra på vad en 
felmedicinering var (48 % 
ja, 52 % nej).  
 

Medel 
(6 av 9) 
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Studie 10 
Författare  
Årtal  
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
poäng 

Mrayyan, M T., 
Shishani, K. & 
Al-Faouri, I. 
2007 
Jordan 
Journal of 
nursing 
management 
 

Rate, causes 
and 
reporting of 
medication 
errors in 
Jordan: 
nurses’ 
perspective 

Att beskriva 
sjuksköterska
ns 
uppfattning 
om 
situationer 
relaterade till 
fel-
medicinering. 

En beskrivande korrelationsstudie där syftet var att 
utforska olika felmedicineringsfrågor. Av 1400 
sjuksköterskor deltog 799 stycken från sammanlagt 22 
olika sjukhus. Sjuksköterskorna valdes ut via sjukhusets 
personalkontor. Inklusionskriterierna för att delta var minst 
6 månaders arbete på sjukhus. För att utföra studien 
användes en modifierad Gladstoneskala som syftar till att 
samla information om händelse, orsak och rapportering 
kring felmedicinering. Del ett belyser graden av 
rapportering, del två tar upp orsaker till felmedicinering 
och del tre innefattar sjuksköterskans uppfattning om att 
rapportera felmedicinering. En pilotstudie utfördes för att 
testa studiens ändamålsenlighet. Enkäten godkändes etiskt 
av universitetet samt av sjukhusen som deltog i studien. 
Tio orsaker till felmedicinering gavs ut och 
sjuksköterskorna ombads att betygsätta de på en skala från 
1-10 som presenterades i en fallande skala, vilket 
presenterade vanligaste orsak. Statistisk analys av data 
skedde med hjälp av SPSS 11.5. Beskrivande statistik 
genererades för samtliga variabler. En jämförelse av den 
totala poängen, de olika sjukhusen och arbetsområdena 
gjordes med chi-square test.  
 

Sjuksköterskor 
kände rädsla för 
kollegors (60 % ja, 
40 % nej) och 
chefers (65 % ja, 35 
% nej) reaktioner vid 
rapportering av 
felmedicinering.  
De uppgav att de var 
rädda för 
disciplinära åtgärder 
som att förlora sitt 
jobb (40 % ja, 60 % 
nej).  
Flertalet 
sjuksköterskor visste 
när de skulle 
rapportera (80 % ja, 
20 % nej) samt vad 
en felmedicinering 
innebär (83 % ja, 17 
% nej). 

Medel 
(6 av 9) 
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Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
poäng 

Petrova, E., 
Baldacchino, 
D. & 
Camilleri, M.  
2010 
Malta 
Nursing 
standard 
 
 

Nurses’ 
perceptions of 
medication 
errors in 
Malta 

Att identifiera 
maltesiska 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
av 
felmedicinering
, faktorer som 
kan bidra till 
fel, hinder för 
att rapportera 
dem och 
eventuella 
förebyggande 
åtgärder. 

Kvantitativa data samlades in med hjälp av ett 
självadministrerat frågeformulär med en beskrivande 
forskningsdesign. 
Den var indelad i fyra sektioner: faktorer som leder till 
felmedicinering, hinder för att anmäla dem, 
förebyggande av fel och demografiska data. Enkäten 
ansågs ha validitet då den var anpassad för att uppfylla 
målen för studien.  
Utfördes på åtta medicinska avdelningar vid ett statligt 
allmänt sjukhus under 2 månader. Ett 
bekvämlighetsurval gjordes och 43 sjuksköterskor med 
ett års yrkeserfarenhet valdes ut. Efter ett bortfall 
deltog 38 sjuksköterskor i studien.  
Beskrivande statistik slutfördes med hjälp av SPSS för 
Windows 13. Kvalitativa data från de två öppna 
frågorna genomgick manuell tematisk analys. Test-
retest genomfördes på 56 sjuksköterskestudenter. 
Reliabiliteten enligt Cronbachs alfakoefficient var låg 
(0.694). Tillstånd att genomföra studien erhölls från 
University of Maltas forskningsetiska kommitté och 
från sjukhusets chef. Ett brev följde formuläret med 
information gällande studien, samtycke, deltagande 
och anonymitet 

Resultatet tar upp att de 
vanligaste orsakande 
faktorerna till 
felmedicinering var 
sjuksköterskors trötthet (37 
%), läkarnas oläsliga 
handstil (29 %), distraktion 
och avbrott vid 
administrering av läkemedel 
(18 %).  
Hinder för rapportering var 
det administrativa systemet 
och rädsla för att få skulden 
och att ses som 
inkompetent. 
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7 av 9 



	  
	  

 
Bilaga 3 s. 12(12)  

Studie 12 

 

Författare 
Årtal  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 
(poäng) 

Unver, V., 
Tastan, S. & 
Akbayrak, N. 
2012 
Turkiet 
International 
journal of 
nursing 
practice 
 
 

Medication 
errors: 
perspectives 
of newly 
graduated 
and 
experienced 
nurses 

Att undersöka 
nyutexaminerade 
och erfarna 
sjuksköterskors 
syn på 
felmedicinering. 

En beskrivande tvärsnittsstudie utfördes på ett 
militärt utbildnings- och forskningssjukhus där 687 
sjuksköterskor arbetade. Studien utfördes för att 
undersöka deltagarnas erfarenhet, syn på orsaker och 
rapportering av felmedicinering. 
Via stratifierat urval deltog 174 sjuksköterskor. 
Slutligen analyserades 169 formulär då 5 formulär 
inte var fullständiga. Inklusionskriterier för att delta 
innebar att som erfaren sjuksköterska ha minst 3 års 
arbetslivserfarenhet inom klinisk vård eller som 
nyutexaminerad sjuksköterska arbeta som volontär 
och ha minst 1 års klinisk erfarenhet. 
Frågeformuläret modifierades utifrån 
Gladstoneskalan och innefattar 24 frågor om fel-
medicinering, sjuksköterskans upplevda orsaker, 
rapportering, erfarenhet av rapportering.  
Studien godkändes av sjukhusets och den militära 
utbildningens etiska kommitté samt av 
sjuksköterskeutbildningen. Statistisk analys av data 
gjordes med hjälp av SPSS 15.0, beskrivande 
statistiken redovisas i nummer och i procentsatser. 
Jämförelsen av nyutexaminerade och erfarna 
sjuksköterskors perspektiv gjordes med hjälp av chi-
square test samt oberoende t-test. 

Två orsaker till 
felmedicinering var 
sjuksköterskornas 
utmattning (60 % 
instämmer helt) och 
distraktion (40 % instämmer 
helt).  
Fel begås på grund av att ID 
inte kontrolleras (30 % 
instämmer helt). 
Rädsla för reaktioner från 
kollegor (61 % erfarna och 
nyexam.) och från chefer 
(71 % erfarna och 69 % 
nyexam.) var orsak till att 
inte rapportera. 
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