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Förord 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför, inom ramen för 
regeringens 2:4 anslag 2013, projektet ”Kontinuitetsplanering i praktiken” där 
metodstöd för kontinuitetsplanering av verksamhetskritisk informationsförsörjning 
med inriktning hälso- och sjukvård skall utvecklas. Inom detta projekt har 
eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i Kalmar, fått i uppdrag att utveckla en prototyp 
av ett mätinstrument för informationsrisker i läkemedelsprocessen. 
 
 
Projektgrupp 
Studien har genomförts under oktober 2013 till och med februari 2014.  
 
Projektledare (planering, genomförande av observationer, intervjuer, analys och 
rapportskrivande) 
Anna-Lena Nilsson, civilingenjör, projektledare  
Kontakt: anna-lena.nilsson@lnu.se 
 
Referensgrupp (upplägg av studien, medverkande i arbetsmöten under uppdragets 
gång, granskning av rapport)  
Göran Petersson, leg. läkare, professor, verksamhetsledare, eHälsoinstitutet 
Nils Schönström, leg. läkare, medicine dr, senior advisor, eHälsoinstitutet 
Tora Hammar, leg. receptarie, fil. master biomedicinsk vetenskap, doktorand, 
eHälsoinstitutet  
Lisa Ericson, farm. dr, forskare, eHälsoinstitutet 
Lina Hellström, farm. dr, leg. apotekare, klinisk farmaceut Landstinget i Kalmar län, 
forskare eHälsoinstitutet 
Malin Johansson Östbring, farm. mag, leg. apotekare, doktorand, eHälsoinstitutet 
 
Projektassistent (litteraturgenomgång, transkribering av observation) 
Benny Pun, fil. kand. genetik, projektassistent eHälsoinstitutet 
 
Kontaktperson MSB 
Tom Andersson, Projektledare för 2:4 projektet ”Kontinuitetsplanering i praktiken” 
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Sammanfattning 
 
eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i Kalmar fick hösten 2013 i uppdrag av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att, utifrån ett 
patientsäkerhetsperspektiv, ta fram en prototyp av ett mätinstrument som skall 
identifiera och värdera informationsrisker på operationell nivå inom 
vårdverksamhet. Mätinstrumentet ska kunna användas av vårdverksamhet såväl som 
myndighet och forskarsamhället. Denna rapport beskriver uppdragets genomförande 
och dess resultat i form av ett framtaget mätinstrument.  
 
Kvalitativa metoder med observationer och intervjuer har använts. Observationer 
skedde under en sjuksköterskas arbetspass vid två slutenvårdsenheter respektive en 
vårdenhet inom hemsjukvård i Kalmar. Läkares perspektiv på informationsrisker 
inkluderades genom data från intervjuer med läkare från tidigare rapporter utförda 
av eHälsoinstitutet. Det framtagna mätinstrumentet genomgick ett test med sju 
respondenter via telefonintervju och skriftligt via mail. Testet visade på att frågorna i 
mätinstrumentet var relevanta och nära den kliniska vardagen och gav god 
återkoppling på vad att justera i det framtagna mätinstrumentet.  
 
En prototyp av ett mätinstrument har tagits fram. Det framtagna mätinstrumentet har 
utvecklats att vara enkelt och användbart i vårdverksamhet hos såväl landsting som 
kommunal hemsjukvård; att kunna besvaras av all vårdpersonal involverad i 
patientens läkemedelsprocess; att vara ett stöd för självutvärdering om 
informationsrisker och ett stöd för verksamheten att initiera ett risktänk och 
diskussion.  
 
Till skillnad från mätinstrumentet är de handböcker som används för risk- och 
händelseanalyser omfattande och gedigna, med metodbeskrivningar och 
frågeställningar strukturerade efter profession och/eller aktivitet. De kräver mycket 
tid att läsa igenom, förstå och operativt arbeta efter. Det framtagna mätinstrumentet 
kan således fylla en värdefull plats; med sin närhet till den operationella kliniska 
vardagen, nära patient, enkel att använda; om det valideras och vidare utvecklas. Vi 
anser att mätinstrumentet även skulle ha fördel av att göras digitalt, för att genom 
detta förenkla för vårdpersonalen att besvara frågor men även för att förenkla en 
statistisk kvantifierbar sammanställning av resultat samt underlätta möjlighet att 
jämföra förändring över tid.  
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Bakgrund 
 
Läkemedelsbehandling kan bota sjukdom och lindra symptom men är också förenat 
med stora risker för patienten. Målsättningen med läkemedelsbehandling är att ge 
rätt patient, rätt läkemedel, i rätt dos, i rätt tid, på rätt sätt och att följa upp 
behandlingen. Läkemedelsrelaterade problem orsakar minst 5% av inläggningar på 
sjukhus och är den sjunde vanligaste dödsorsaken i Sverige. En stor del av dessa 
läkemedelsrelaterade problem går att förhindra [1]. Patientsäkerhetslagen 
(2010:659) lyfter fram patientsäkerhetskulturen som en av de viktigaste faktorerna 
för en säker vård och att det därför är av stor betydelse att vårdpersonal är medvetna 
om risker och rapporterar avvikelser.  
 
Informationsrisker inom läkemedelsbehandlingen ses som potentiella störningar i 
informationsförsörjningen. Informationen kan vara elektronisk, muntlig och skriftlig 
i pappersform. I detta uppdrag har informationsförsörjningen i 
läkemedelsbehandlingen studerats utifrån sjukvårdspersonalens möjlighet att kunna 
tillgodose vård- och omsorgstagarens säkerhet och integritet. Säkerhet stöds av 
åtgärder för att uppnå riktighet och tillgänglighet i informationen och integritet stöds 
av åtgärder för att uppnå konfidentialitet i informationsförsörjningen [2]. Med 
riktighet menas egenskaper att skydda informationens exakthet och fullständighet 
och i denna studie även att informationen är aktuell. Med tillgänglighet menas att 
informationen skall vara åtkomlig och användbar för behörig vårdpersonal och med 
konfidentialitet menas att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för 
obehöriga individer, enheter eller processer [3]. 
 
Informationsflöden hanteras till stor del elektroniskt via IT-stöd men är inom hälso- 
och sjukvården mer komplexa då teknik, mänskliga faktorer, olika vårdtjänster, 
huvudmanna- och geografiska aspekter påverkar och ger många och otydliga 
gränssnitt. Detta medför att det vid mätning av informationsrisker finns ett behov av 
metoder som är anpassade att mer fokusera på subjektivt upplevda risker [4].  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav eHälsoinstitutet, 
Linnéuniversitetet i Kalmar, i uppdrag att genomföra ett projekt som skall ta fram en 
prototyp av ett mätinstrument; ett mätinstrument som skall kunna användas för att 
identifiera och värdera informationsrisker på operationell nivå inom 
vårdverksamhet. Denna rapport beskriver uppdragets genomförande och dess 
resultat. 
 
För att utveckla ett mätinstrument på operationell vårdnivå har vi valt att utgå från 
en förenklad bild av läkemedelsprocessen (Figur 1). Vi använder begreppet individ 
istället för patient då gränslinjen mellan om en person är patient eller inte är otydlig. 
I rapporten används dock både ”patient” och ”individ”. Läkemedelsprocessen utgår 
från individen och är gränsöverskridande både vad det gäller vårdverksamhet och 
profession. Övergångarna mellan vårdverksamheter visualiseras delvis i 
processbilden men visar inte övergångar mellan informationskällor och mellan 
elektronisk, skriftlig och muntlig information. Informationskällor [1] är historiska 
och aktuella källor till information om en patients förskrivningar och aktuella 
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ordinationer: patientens läkemedels- och ordinationslista i journalsystemet, 
dosläkemedelslistan i Pascal samt receptdepån (Mina recept) och 
Läkemedelsförteckningen hos apoteken.  
 

  
Figur 1. Förenklad bild över läkemedelsprocessen. 
Läkemedelsprocessen initieras av att en individ har behov av vård och besöker vården. 
Läkaren eller sjuksköterska (ssk) med förskrivningsrätt analyserar symptom och behov och 
tar utifrån individens berättelse och läkemedelshistorik ett beslut om läkemedelsbehandling. 
Läkaren/ssk ger därefter ordinationen till ssk och/eller individen samt dokumenterar i 
läkemedelslistan. Läkaren/ssk förskriver ett recept eller om individen är i slutenvård så 
ställer ssk i ordning läkemedlet i rätt dos och i rätt beredningsform för att därefter 
ge/administrera läkemedlet till individen. Förskrivningsinformation går till apoteket som 
dispenserar läkemedlet som antingen hämtas av individen själv eller av ombud, och om 
individen har hemsjukvård, av distriktssjuksköterska. Inom hemsjukvård administrerar ssk 
läkemedlet till individen. Om patienten är hemma utan hemsjukvård, ansvarar individen 
själv eller anhörig, för att ta ordinerat läkemedel. Uppföljning sker av ansvarig läkare/ssk så 
att individens läkemedelsbehandling får önskad effekt. 
 
 
 

Mål och syfte 
 
Att ta fram en prototyp av ett mätinstrument som kan identifiera och värdera 
informationsrisker i hälso- och sjukvårdens läkemedelsprocess utifrån ett 
patientsäkerhetsperspektiv.  
 
Det framtagna mätinstrumentet skall kunna användas såväl av vårdverksamhet inom 
landsting och kommun som av myndighet i oberoende kartläggningar och i 
forskning inom området. 
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Metod  
 
Projektet delades in i olika faser: målinventering, datainsamling med litteraturstudie, 
utveckling av mätinstrument och test med slutlig justering av mätinstrumentet.  
   
Målinventering genomfördes vid två arbetsmöten tillsammans med uppdragsgivaren 
där det beslutades att studien skulle utgå från vårdverksamhetens mikrosystem [5] 
med patient, vårdpersonal (här: läkare, sjuksköterska) och verksamhetschef. 
Specifikt skulle sjuksköterskors interagerande i läkemedelsprocessens 
informationsflöde observeras. Projektet skulle utgå från slutenvården men sträva 
mot att utveckla mätinstrumentet till att även kunna användas inom primärvård och 
hemsjukvård. 
 
Patienten har inte ingått direkt i studien men är en viktig part då informationsrisker i 
läkemedelsprocessen mäts utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Försörjningskedjan 
av läkemedel till vårdverksamheten och inom vårdverksamheten har inte varit fokus 
i studien annat än det som framkom inom observationerna och intervjuerna. 
 
Kvalitativa metoder med observationer och intervjuer har använts vid 
datainsamlingen. Urvalet gjordes utifrån förslag på verksamheter från chefläkaren på 
Länssjukhuset i Kalmar och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Kalmar 
kommun. Geografiskt valdes Kalmar för att kunna hantera observationerna inom den 
avsatta projekttiden.  
 
Observationer skedde under en sjuksköterskas arbetspass, en vardag, vid tre 
vårdenheter: medicinklinikens njuravdelning på Länssjukhuset i Kalmar, 
intensivvårdsavdelning på Länssjukhuset i Kalmar och inom hemsjukvård i Kalmar 
kommun. En sjuksköterska verksam inom primärvården på Kvarnholmens 
Hälsocentral i Kalmar intervjuades via telefon. Alla sjuksköterskorna hade lång 
erfarenhet inom vården och sjuksköterskan på intensivvårdskliniken var även 
läkemedelsansvarig på sin enhet. Verksamheterna där observationerna gjordes 
använde både elektroniska journalsystem och pappersjournaler gällande patientens 
läkemedel. På medicinkliniken användes journalsystemet Cambio COSMIC, på 
intensivvårdskliniken pappersjournal och inom hemsjukvård användes Pro Capita 
och COSMIC Link. Förutom dessa system så användes Pascal, som är det nationella 
systemet för dosläkemedel. 
 
Läkares perspektiv belystes genom data från intervjuer med läkare från studien 
Förändringar i informationsrisker vid övergång från lokal till gemensam 
läkemedelslista [1]. Den studien utfördes separat men inom samma uppdrag från 
MSB och ger en utförligare bakgrundsbild om området informationsrisker inom 
läkemedelsbehandling. Ytterligare en rapport från 2011 om Läkares användning av 
COSMIC vid tre scenarier [6] samt intervju av en apotekare med kvalitetsansvar vid 
Landstinget i Kalmar län bidrog till datainsamlingen. 
 
Parallellt med observationer och intervjuer genomfördes en litteraturstudie i syfte att 
granska om det redan fanns ett liknande framtaget mätinstrument för att identifiera 
informationsrisker i läkemedelsprocessen.  
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Utvecklingen av mätinstrumentet diskuterades kontinuerligt under flera arbetsmöten 
med hela eller delar av projektets referensgrupp. Underlag vid dessa möten kom från 
insamlad data. Referensgruppen har även gett återkommande feedback under 
arbetets gång på mätinstrumentet och rapport.   
 
Efter det att första utgåvan av mätinstrument hade tagits fram genomfördes ett test 
med fokus på utformningen av instrumentet. Mätinstrumentet sändes via mail till 
respondenter som gav återkoppling via telefonintervju eller skriftligt via mail. Sju av 
åtta besvarade testet under de tre veckor som var möjliga: 2 läkare (slutenvård), 1 
verksamhetschef (slutenvård), 1 distriktssköterska (hemsjukvård) och 3 
sjuksköterskor (slutenvård). Flera påminnelser skickades ut via mail och/eller genom 
telefonsamtal. I testet önskades svar på följande frågor:  
 
• Om språket och frågorna i mätinstrumentet går att förstå? 
• Om ni tycker att mätinstrumentet ger en rättvis ”bild” över informationsrisker i 

läkemedelsprocessen i er verksamhet?  
• Om ni tycker att mätinstrumentet kan bidra till ett "risktänk" inom 

informationshantering? 
•  Om ni tycker att mätinstrumentet kan vara ett användbart underlag att initiera 

diskussion om vilka avvikelser som kan accepteras eller inte? 
• Om det är något som saknas och inte frågas om? 
• Annat? 
 
Efter testet genomfördes justeringar av mätinstrumentet utifrån de resultat testet 
hade gett. 
  
 
 
Resultat 
Resultatdelen delas upp i riskområden, utveckling av mätinstrumentet och test av 
mätinstrumentet. 
 
Riskområden  
Informationsrisker som identifierats vid datainsamlingen har sammanfattats och 
kategoriseras i följande riskområden utan inbördes prioritering: informationskällor, 
dokumentation; förväxling; iordningställande, administrering; avbrott, reservrutin; 
följsamhet till rutiner; konfidentialitet; ansvar; övergångar, uppföljning.  
 
Områdena har inga skarpa gränser vilket gör att samma beskrivna informationsrisk 
kan passa inom flera områden men har i de flesta fall bara beskrivits inom ett. Några 
områden består av flera aktiviteter; till exempel dokumentation för förskrivaren är en 
informationskälla för sjuksköterska. 
 
 
Informationskällor och dokumentation 
Det är viktigt att information om en patientens historiska och aktuella 
läkemedelsbehandling finns tillgänglig när den behövs, att informationen är riktig 
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och att händelser kan spåras. En läkemedelshistorik, det vill säga uppgifter om 
varför insättning och utsättning av läkemedel skett, skall finnas vid utskrivning av 
patient i form av en läkemedelsberättelse tillsammans med patientens 
läkemedelslista. Detta efterföljs inte alltid av utskrivande läkare, men avsaknad av 
en samlad läkemedelshistorik kan även bero på att patienten har flyttat eller haft 
kontakt med andra vårdgivare, såsom privata vårdgivare, har hemsjukvård eller är 
dospatient. Detta tillsammans med det faktum att förskrivare använder olika 
elektroniska journalsystem som inte interagerar med varandra eller journalsystem på 
papper och ser en ökad mängd inaktuella läkemedel i patientens läkemedelslista, 
bidrar till att förskrivare inte helt säkert kan veta vad som är patientens aktuella 
läkemedelsordination. Detta kan medföra att: patienten inte får de läkemedel som 
har ordinerats vid tidigare vårdtillfällen; ett läkemedel som ordinerats interagerar 
med ett läkemedel som patienten tidigare ordinerats; patienten får felaktig eller 
dubbel dos av ett läkemedel som patienten redan ordinerats. Att inaktuella 
läkemedel står kvar i patientens läkemedelslista beror på att patientens tidigare 
förskrivare glömmer att avsluta behandlingar och inte heller alltid lagt in en 
tidsbegränsning i ordinationen oavsett då ordinationen faktiskt i praktiken varit 
tidsbegränsat.  
 
För att skapa en ordinationslista i det elektroniska journalsystemet skall inskrivande 
läkare fatta inskrivningsbeslut och välja läkemedel som skall tas med i 
ordinationslistan utifrån den aktuella läkemedelslistan. Läkaren väljer endast de 
läkemedel som det finns behov av för patientens vård vid det specifika vårdtillfället, 
det vill säga vissa läkemedel i patientens läkemedelslista kanske inte ordineras men 
står kvar i läkemedelslistan. Detta medför att patientens läkemedelslista och 
ordinationslista inte behöver vara helt identiska. Om en förskrivare inte avslutar 
ordinationslistan innan patienten flyttas från en slutenvårdsenhet till en annan 
kan det finnas flera samtidiga ordinationslistor för en patient öppna. Att en 
ordinationslista inte avslutas vid utskrivning kan innebära risker vid framtida 
vårdtillfällen. Det händer till exempel att inskrivande läkare på akuten inte alltid 
hinner fatta inskrivningsbeslut vilket, när patienten kommer till en vårdavdelning, 
inte är tydligt att det har missats eftersom det finns en aktiv (men gammal och 
inaktuell) ordinationslista; en ordinationslista som dock kanske inte alls 
överensstämmer med gällande ordinationer i läkemedelslistan (om där skett 
ändringar i öppen vård). Konsekvensen av dessa ej avslutade ordinationslistor är att 
det kan dröja länge, eller helt förbises, att inskrivningsbeslut för läkemedel inte 
gjorts vid nästa vårdtillfälle och att gällande ordinationslistan är felaktig vilket i sin 
tur medför att sjuksköterska administrerar felaktiga läkemedel. 
 
Det händer ofta, enligt vårdpersonal, att läkemedelslistan i det elektroniska 
journalsystemet inte överensstämmer med dosläkemedelslistan i Pascal. De flesta 
primärvårdsläkare använder endast systemet Pascal vid dospatienter och skriver i 
regel inte in patientens ordinationer i läkemedelslistan i det elektroniska 
journalsystemet. Detta samtidigt som slutenvårdsläkare sällan går in i Pascal om inte 
det är tydligt att patienten är en dospatient.  
 
Att vårdpersonal under vissa tider, i den kliniska vardagen, lagrar information om en 
patients läkemedel i sitt huvud är inte sällsynt. Det går ofta en tid mellan beslut om 
förändring i ordination och inskrivning av förändringen in i ordinationslistan av 
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läkaren. Detta kan medföra att ordinationen administreras av sjuksköterskan innan 
inskrivning sker vilket kan öka risken att ordinationsförändringen inte blir eller blir 
felaktig. Sjuksköterskor dokumenterar, för eget kom-ihåg, förändringar av 
ordination som bland annat beslutas om vid rond, på ett papper eller elektroniskt 
som daganteckning men kan likväl hålla förändringen i minnet. Det framkom även 
att ordinationsändringar inte alltid dokumenteras av läkaren i ordinationslistan utan 
endast som löptext i journalanteckningar. Detta medför att läkemedelshistorik inte 
finns på ett samlat ställe, att ordinationslistan inte stämmer och att patienten kan få 
fel dos eller fel läkemedel. 
 
Det händer vid flera tillfällen att ordinationen i det elektroniska journalsystemet för 
en patient inte stämmer med de fysiska dospåsar som patienten har med sig till 
slutenvården. Enligt sjuksköterska och läkare på plats skulle detta kunna ha 
undvikits om inskrivande läkare gjort en läkemedelsgenomgång vid inskrivning av 
patienten.  
 
Andra problem är att det elektroniska journalsystemet upplevs av vårdpersonal som 
otydlig då koncentration av dos kan beskrivas på flera sätt vilket skapar missförstånd 
och kan orsaka att fel dos administreras till patient; att engångsdos av antibiotika 
inför operation ofta inte ordineras till bestämd tid utan bygger på att sjuksköterskan 
”vet detta” så att patienten administreras antibiotikan vid rätt tidpunkt i anknytning 
till sin operation.   
 
 
Förväxling 
Förskrivare kan arbeta med två skärmbilder och system samtidigt, det vill säga ha en 
patients journal uppe i det elektroniska journalsystemet och samtidigt ordinera 
läkemedel till en annan patient, en dospatient, i Pascal. Det ger risk för förväxling av 
patient. 
 
Förväxling inträffar lätt vid iordningställande och administrering av läkemedel då 
många parametrar, såsom rätt läkemedel, rätt dos och beredning samt rätt patient vid 
rätt tid, skall stämma utifrån en ordinationslista som skall vara aktuell.  
 
 
Iordningställande och administrering 
Vid övergång mellan dosett och dospåsar vid ny ordination upplever 
distriktssjuksköterskan inom hemsjukvård att det är lätt att glömma de läkemedel 
som skall iordningställas i dosett. En dospåse får inte brytas vilket medför att alla 
förändringar i ordination kräver att distriktssköterskan hanterar övergången mellan 
dospåse och dosett vilket ger ökad risk för feladministrering.  
 
Sjuksköterska följer inte exakt de ordinationsklockslag som sätts som regel av det 
elektroniska journalsystemet då det för dem, på deras vårdenhet, är viktigare för 
patienterna att inta läkemedlet vid måltid. Ordinationsklockslag går att välja i det 
elektroniska journalsystemet men enligt kvalitetsansvarig apotekare finns det många 
förskrivare som inte känner till detta. Det finns även mallar att använda vid 
ordination som skulle underlätta rutinen. Dessa mallar är dock viktiga att uppdatera 
efter varje ny upphandling av läkemedel.  
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Administrering av läkemedel i slutenvård sker ofta genom att sjuksköterska sätter 
medicinmuggen med läkemedel på patientens sängbord och fortsätter sin runda för 
att först efter administrering till alla patienter återigen gå rundan och kolla om 
patienten tömt medicinmuggarna. Denna rutin medför att sjuksköterskan sällan ser 
att patienten tar läkemedlet. Ibland kan det enligt sjuksköterska hända att de hittar 
läkemedel i soptunna eller på golv. Sjuksköterskan signerar på ordinationslistan efter 
varje patient att administreringen utförts.  
 
Inom hemsjukvård och inom intensivvårdskliniken där ordinationslistor och 
signeringslistor finns på papper är det lätt att pappret vid förändringar i ordinationer 
blir otydliga då förändringarna markeras med färgpenna och ny ordination. För 
erfarna sjuksköterskor upplevs det inte som något problem med papperslistor men 
för en oerfaren sjuksköterska kan många papperslistor med många ändringar skapa 
svårighet att få överblick.  
 
 
Avbrott /reservrutiner 
Sjuksköterskorna tog inte upp risk för avbrott specifikt. Läkarna uppfattade sina 
system idag som relativt driftsäkra men upplevde de avbrott som skett som 
problematiska och att de innebar en risk för patientsäkerheten. På de verksamheter 
som hade läkemedelslistor på papper, i denna studie på intensivvårdskliniken och 
inom hemsjukvård, såg man kortsiktigt inga problem. För övriga vårdenheter fanns 
en reservrutin som innebär åtkomst till en läskopia av journalanteckningarna men 
som då kräver el och internet. Det finns inga heltäckande reservrutiner inom 
landstinget enligt vårdpersonal. Istället måste de lita på att patienten kan ge 
information om sina läkemedel. 
 
 
Följsamhet till rutiner  
Under observationerna var det väldigt tydligt att riktlinjer och instruktioner är kända 
och följs i hög grad. Oavsett detta så framkom det att vårdpersonal medvetet, och 
inte så sällan, förenklar arbetsprocessen genom små avsteg från rutiner, för att 
underlätta den kliniska vardagen. Dessa avvikelser från rutin kan till exempel vara 
att även om ordinationsklockslaget säger administrering på kvällen så ger 
sjuksköterskan det till patienten på morgonen. Avvikelser kan även gälla 
iordningsställande av läkemedel där märkning av patientens namn, läkemedelsnamn 
och sjuksköterskas signering skall ske men där sjuksköterskan väljer, då 
administreringen är tänkt att göras direkt i anslutning till iordningsställande, att inte 
märka enligt föreskrifter. Brister i följsamhet till rutiner kan även gälla då läkare inte 
kontrollerar om patienten är en dospatient, att sjuksköterska låter läkemedelsrummet 
stå öppet för att slippa dra ut SITHS-kortet ur datorn och istället låter kortet sitta 
kvar i datorn vilket i sin tur medför att obehörig kan få tillgång till data. 
 
Det händer att läkare avslutar en behandling eller justerar en dos och endast skriver 
det i en journalanteckning istället för att göra ändringen i patientens läkemedelslista. 
Detta kan bero på att det inte finns tydliga rutiner och att ändring av ordination från 
till exempel ”permanent” till ”vid behov” kräver att läkaren, i det elektroniska 
journalsystemet, måste sätta ut läkemedlet och sätta in det igen, vilket tar tid. 
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Konsekvensen är att en samlad läkemedelshistorik bara kan tillgås genom att även 
läsa patientens journalanteckningar.  
 
En läkemedelsgenomgång vid inskrivning och läkemedelsberättelse vid utskrivning 
skulle med stor sannolikhet medföra färre fall där förskrivare missar att patienten är 
en dospatient; men även att förskrivaren får klarhet i patientens aktuella 
läkemedelslista då patienten till exempel har besökt flera olika vårdinstanser. Ofta 
kommer epikrisen med läkemedelsberättelsen några dagar efter att patienten anlänt 
till ny vårdinstans vilket medför att sjuksköterska får ringa till patientens förra 
vårdinstans för att få den aktuella läkemedelsinformationen. Enligt sjuksköterska är 
det inte rutin för alla läkare att göra en läkemedelsgenomgång och 
läkemedelsberättelse.  
 
 
Konfidentialitet 
Samtidigt som läkarna lyfter fram fördelar som de ser med ett elektroniskt 
journalsystem; att allting loggas jämfört med exempelvis pappersjournaler där det 
inte lämnas några spår om någon obehörig läst; ser de att en ökad tillgänglighet av 
information om en patients läkemedelsbehandling medför ökad risk att integriteten 
kränks och att en ökad informationsmängd innebär en ökad risk att någon försöker 
göra intrång. 
 
De flesta läkarna upplever att det är få eller inga patienter de träffar som är negativa 
till att vårdpersonal får tillgång till deras läkemedelsinformation. De upplevde 
snarare tvärtom, att patienter uttrycker sin förvåning över att vården inte alltid har 
haft tillgång till all information. De flesta patienter tycker, enligt läkarna, att 
fördelarna ur säkerhetssynpunkt klart övervägde problemen. 
 
Landstinget har infört SITHS-kort för identifiering och för att ge vårdpersonal säker 
access till det elektroniska journalsystemet. Dessa kort används även till passerkort 
in till vårdavdelningar och läkemedelsrum. Då sjuksköterskan skall gå från 
ordinationslistan i datorn till att iordningsställa läkemedel i läkemedelsrummet och 
tillbaka blir det ett problem i hanteringen av SITHS-kortet i den kliniska vardagen. 
Det kräver ut- och inloggning i det elektroniska journalsystemet då SITHS-kortet 
måste dras ut och användas till inpassering i läkemedelsrummet. Ofta avhjälps detta 
med att låta läkemedelsrummet stå öppet under den tid på dagen då det används 
mest frekvent eller att man låter SITHS kortet vara kvar i datorn som då är öppen för 
access av andra. 
 
Det händer att obehöriga personer (andra patienter, besökare, annan personal) kan 
överhöra samtal mellan vårdpersonal och patient i slutenvården om dess vård och 
specifikt läkemedelsbehandling då detta ofta görs vid patientens säng eller i 
korridoren.  
 
 
Ansvar 
Patientansvarig läkare (PAL) är ett begrepp som, enligt distriktssjuksköterskan, inte 
längre används. Samtidigt finns det otydlighet i vem som är ansvarig läkare och då 
främst för patienter som är multisjuka och vårdas vid flera olika vårdinstanser såsom 
både inom landstingets slutenvård och primärvård samt kommunens hemsjukvård. 
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Distriktsköterskan upplever att det är mycket besvärligt att det inte finns någon 
tydlig patientansvarig läkare då det istället krävs detektivarbete av dem att ringa upp 
patientens föregående vårdinstans/er för att säkert få veta läkemedelshistorik och 
patientens aktuella ordinationer. 
 
 
Övergångar och uppföljning 
Kommunens hemsjukvård och landstingets sjukvård har olika elektroniska 
journalsystem som inte är integrerade med varandra. Risker vid övergångar kan även 
uppstå inom samma sjukhus och mellan primärvård och slutenvård. Att 
primärvårdsläkarna oftast bara arbetar via Pascal samtidigt som läkare inom 
slutenvården jobbar inom det elektroniska journalsystemet eller bara på papper 
riskerar att patientens läkemedelslista inte är aktuell. Vid till exempel övergången 
mellan intensivvårdsavdelningen och andra enheter inom slutenvård fanns det 
rutiner, att läkare på intensivvårdsavdelningen var ansvarig att föra in aktuell 
läkemedelslista i det elektroniska journalsystemet från deras läkemedelslista i 
pappersformat. Enligt sjuksköterska följdes inte denna rutin helt.  
 
I övergångarna upplever sjuksköterskan inom primärvården att patienten själv 
kommer med tillförlitlig läkemedelsinformation. Sjuksköterskan på primärvården 
agerar ofta mellanhand mellan hemsjukvård, slutenvård och primärvårdsläkaren och 
säkerställer ofta läkemedelsinformation från patienten genom att informationen 
skickas separat fysiskt eller elektroniskt mellan vårdinstanserna och även från till 
exempel privata gynekologmottagningar då primärvården inte ser vad patienten fått 
för något läkemedel där.  
 
Uppföljning av en patients läkemedelsbehandling skedde systematiskt gällande 
inneliggande patienter i slutenvård och hemsjukvård men så snart patienten flyttar 
till annan vårdinstans så blir detta en ansvarsfråga om vem som tar helhetsansvar för 
patientens vård.  
 
Läkemedelsinformation som ges till patient från både slutenvård, primärvård och 
apotek skapar ibland en oklar bild för patienten vad som gäller. Sjuksköterskan på 
hälsocentralen ser det som svårt att veta säkert om patienten förstått den information 
de fått angående läkemedel. Gällande Waran har hälsocentralen arrangerat flera 
träffar för att ge information om hur läkemedlet ska användas. Trots att 
sjuksköterskan själv gett informationen så ringde en patient upp några dagar senare 
och klagade på att de inte fått någon information. 
 
Läkarna och sjuksköterskorna upplevde att det är vanligare att patienten, som källa 
för sina aktuella ordinationer, använder ”Mina recept” från apoteket än en 
läkemedelslista från sjukvården. Detta är enligt läkarna och sjuksköterskorna 
problematiskt och riskfyllt då listan från apoteket sällan överensstämmer med 
aktuella ordinationer eftersom ”Mina recept” ofta kan innehålla många recept på 
ordinationer som har satts ut av läkare.  
 
	  
	   	  



 

  14 (19) 
 

	  
Mätinstrumentet 
Nedan nämns några övergripande hållpunkter som togs fram i inledningen av arbetet 
med att ta fram ett mätinstrument.  
 

• Att kunna användas av såväl vårdverksamhet inom landsting som kommunal 
hemsjukvård. 

• Att besvaras av vårdpersonal involverad i läkemedelsprocessen. 
• Att begränsa antalet frågor. 
• Att ställa frågor om informationsrisker som känns påtagliga och relevanta på 

klinisk operationell nivå. 
• Att ge en övergripande informationsriskbild till vårdpersonal och 

verksamhet. 
 
Mätinstrumentet (Bilaga 1) är i pappersformat på 10 sidor och inleds med 
informerande text om syftet och beskrivande text om innehållet. Mätinstrumentet är 
baserad på subjektiva svar och består av sex block. Som inledning finns en 
bakgrundsbild över läkemedelsprocessen med bildtext för att ord och begrepp i 
mätinstrumentet skall förstås och en tabell över informationskällor om 
läkemedelsordinationer. Tabellen används som del i mätinstrumentets Block 1. 
 
Block 1–4 har 30 frågor med fasta svarsalternativ uppdelade på aktiviteter i 
läkemedelsprocessen. Dessa frågor skall besvaras individuellt. Block 5 innehåller 9 
öppna frågor som rör respondentens värdering av svarsalternativen och generella 
informations- och patientsäkerhetsfrågor som är tänkta att kunna besvaras både 
individuellt eller i grupp. I Block 6 skall de tre allvarligaste riskområdena utifrån 
resultat från Block 1–5 rangordnas.  
 
Frågorna valdes utifrån de riskområden vi fann under datainsamlingen och innefattar 
frågor som berör konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Frågorna har 
grupperats efter läkemedelsprocessen och frågeställningen baseras på ett antagande 
om en händelse som kan riskera att ske av respondenten eller det mikrosystem 
respondenten tillhör.  
 
Svarsalternativen i Tabell 1 återger sannolikheten att händelsen sker, genom att 
respondenten besvarar ”alltid”, ”ofta”, ”sällan”, ”ibland” eller ”aldrig”. 
Allvarlighetsgrad för patienten om det skulle ske, genom att markera ett kryss på en 
visuell VAS skala.  
 
För att få helhetssyn om informationsrisker i läkemedelsprocessen strävar 
mätinstrumentet mot att vara gränsöverskridande vad det gäller både 
vårdverksamhet och profession. Mätinstrumentet har därför strukturerats att alla 
respondenter, oavsett vårdverksamhet eller profession, skall läsa alla frågor. De 
frågor som respondenten inte har kunskap om, för att kunna besvara, eller inte är 
delaktiga i aktiviteten, kan besvaras med svarsalternativ ”vet ej” och ”ej tillämplig”. 
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Tabell 1. Svarsalternativ i block1-4 

Sannolikhet att det sker Allvarlighetsgrad 
låg grad–––––––hög 

grad 
alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig 
vet ej, ej tillämplig 

 

 
För varje fråga skall sannolikheten och allvarlighetsgraden vägas samman för att få 
en bild av risken. Dessa skall sedan i slutbilden sammanställas och ge en helhetsbild 
över de tre allvarligaste riskområdena. Sammanställningen görs av verksamhetschef 
inklusive vårdpersonal genom att subjektivt värdera riskerna. 
  
För att få en genomsnittlig uppfattning om värdering och definiering av 
svarsalternativen "ofta", "ibland" och "sällan" samt allvarlighetsgraden efterfrågas 
respondentens subjektiva svar angående detta i Block 5. Önskan är att omvandla 
sannolikhet till procent av händelser och att få en definition av ”hög 
allvarlighetsgrad”. 
 
 
 
Test av mätinstrumentet 
Resultatet från testet av det framtagna mätinstrumentet gav generellt positiva 
reflektioner om mätinstrumentets frågor; att de var mycket relevanta och att de låg 
väldigt nära den kliniska vardagen. Flera respondenter svarade inte på alla testfrågor 
och/eller gav korta svar.  
 
Resultatet gav återkoppling som medförde att justeringar kunde göras på det 
framtagna mätinstrumentet. Dessa justeringar gällde: 
 
• Svarsalternativen ”alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig” som fick synpunkter om att 

de inte gav en rättvis, verklighetstrogen bild på risk; till exempel svaret ”ofta” 
kunde ha lägre risk än svaret ”sällan” för en annan händelse.  
Detta har justerats i mätinstrumentet genom att addera ytterligare en kolumn 
där allvarlighetsgrad efterfrågas, det vill säga om händelsen skulle ske hur 
allvarligt skulle det kunna bli för patienten. En subjektiv VAS-skala används 
från låg allvarlighetsgrad till hög allvarlighetsgrad. 
Det har även adderats två öppna frågor där respondenten ombeds värdera 
svarsalternativen ”ofta”, ”ibland”, ”sällan” och ”hög allvarlighetsgrad”. 
 

• Layoutmässigt ansåg några respondenter att det framtagna mätinstrumentet var 
svåröverskådligt. De uttryckte ett behov av inledande text som definierar 
begrepp och som kortfattat beskriver hur mätinstrumentet skall hanteras.  
Detta har justerats i mätinstrumentet genom att addera ytterligare förklarande 
text. 
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• Processbilden ansågs rörig och svår att förstå då den interagerade med första 
frågan i Block 1.  
Denna processbild har nu förenklats och är inte längre del i Block 1. 	  

 
 
 
 

Diskussion 
 
Uppdraget att utveckla ett mätinstrument för informationsrisker inom 
läkemedelsprocessen har varit ett kort (oktober 2013–februari 2014) och komplext 
uppdrag. Komplexiteten låg mycket i att forma ett instrument som skall ge resultat 
med hög validitet och reliabilitet och som likväl skall kunna användas och ge nytta 
för landstingets slutenvård, primärvård och kommunens hemsjukvård. 
 
Metod 
Den valda metoden gav det som önskades i arbetet med att utveckla ett 
mätinstrument. Att samla data från vårdens kliniska operationella nivå är viktigt men 
kräver tid för att få ett gott urval men också tid för de specifika observationerna. 
Observationer och intervjuer gav en tillfredställande kartläggning över de 
informationsrisker som kan ske på den kliniska operationella nivån men ett större 
urval av verksamheter geografiskt både inom landstingsvård och kommunal vård 
skulle ha önskats för att säkra mätinstrumentets generaliserbarhet; att ge samma 
nytta för olika vårdverksamheter och professioner.  
 
Även då testet av det framtagna mätinstrumentet gav ett enhetligt resultat skulle 
testet ha vunnit på att använda metoder såsom ”think-aloud” eller djupintervju. 
Dessa metoder skulle dock krävt ytterligare tid.  
 
 
Riskområden 
Med de fåtal observationer vi hann utföra kan vi inte säkert veta om vi missat något 
riskområde eller om de risker vi såg händer frekvent och är allvarliga för 
patientsäkerheten. De riskområden som framkom, och som vi valde att ställa frågor 
om, är riskområden nära den kliniska vardagen som även bekräftats av litteratur och 
test. 
 
 
Mätinstrument 
Ett mätinstrument som begrepp ger en bild av ett väl validerat verktyg som ger 
tillförlitliga resultat på det som önskas mäta. Det framtagna mätinstrument är inte 
validerat i användning av läkare, sjuksköterskor och verksamhetschefer, vilket vi 
anser att det skall vara innan det är ett instrument som kan användas och hanteras i 
syftet att identifiera och värdera informationsrisker på klinisk operativ nivå. Detta 
har inte varit möjligt i detta korta projekt. Det framtagna mätinstrumentet är en 
prototyp, men som vi anser, kan användas som ett stöd för självutvärdering om 
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informationsrisker och för verksamheten vara en ”dörröppnare” att initiera ett 
risktänk och diskussion om informationsrisker på operationell nivå.  
Att i det framtagna mätinstrumentets sista uppgift sammanställa en riskbild med de 
tre största riskområdena kräver att förståelse om vad som kan ske, hur ofta den sker, 
konsekvensen för patienten om det sker och var i läkemedelsprocessen risken är. Det 
är större chans att förhindra att risken sker om det är tidigt i processen och långt 
ifrån patientens intag av läkemedel. Detta tillsammans skall värderas och ges en 
kvantifierbar risk och det återstår att arbeta fram en algoritm för detta.  
 
Till skillnad från mätinstrumentet är de handböcker som används för risk- och 
händelseanalyser [7, 8, 9] välarbetade och gedigna, med metodbeskrivningar och 
frågeställningar strukturerade efter profession eller aktivitet. Dock kräver de mycket 
tid för att läsa igenom, förstå och operativt arbeta efter. Det framtagna 
mätinstrumentet kan således fylla en värdefull plats, för ett helhetsperspektiv i den 
kliniska vardagen, om det valideras och vidareutvecklas. 
 
 
 
 

Fortsatt arbete 
 
För att det framtagna mätinstrumentet skall bli ett reliabelt, trovärdigt instrument att 
använda måste fortsatt arbete ske. Vi föreslår en validering i två steg med 
mellanliggande förbättringsarbeten: 
 

1. Att genom operativ användning i större skala låta det framtagna 
mätinstrumentet visa på att det ger den tänkta nyttan (ökat risktänkande, 
förbättrad läkemedelsprocess) för vårdverksamheten.  

2. Att under längre tid utvärdera nyttan (ökad patientsäkerhet) genom 
kontinuerlig användningen av mätinstrumentet. 

 
För att underlätta användning av det framtagna mätinstrumentet föreslås att 
mätinstrumentet skall vara elektroniskt och därigenom förenkla för vårdpersonalen 
att besvara frågor men även att förenkla resultatsammanställningen att bli statistisk 
kvantifierbar. 
 
 
 
 

Slutsats  
 

En prototyp av ett mätinstrument (Bilaga 1) har utvecklats från vårdens operationella 
nivå genom observationer och intervjuer med utgångspunkt från 
läkemedelsprocessen.  
Det framtagna mätinstrumentet har utvecklats att vara enkelt och användbart inom 
såväl vårdverksamhet inom landsting som kommunal hemsjukvård; att kunna 



 

  18 (19) 
 

besvaras av all vårdpersonal involverad i patientens läkemedelsprocess; att vara ett 
stöd för självutvärdering om informationsrisker och ett stöd för verksamheten att 
initiera ett risktänk och diskussion.  
Ett första test av mätinstrumentet visar att frågorna i instrumentet är relevanta och 
nära den kliniska vardagen men att ett fortsatt arbete krävs; att validera instrumentet 
och visa på nyttan med att använda det både kortsiktigt och långsiktigt. 
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