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Abstrakt 
Bakgrund: Läkemedelsrelaterade vårdskador framkom som ett av de största problem i 
dagens hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan hade stort ansvar för att värna om 
patientsäkerhet vid hanteringen av läkemedel, men brist på detta kunde ha negativa 
konsekvenser i bland annat organisationen, patienterna och sjuksköterskan själv. Som 
teoretisk anknytning användes teorin av James Reason - Human error: models and 
management. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka riskfaktorer som  kunde 
orsaka fel vid läkemedelshantering utifrån sjuksköterskans ansvarsområde inom sluten 
vård. Metod: Arbetet gjordes som en litteraturöversikt, vid vilket artiklarna söktes via 
databaserna Pubmed och Cinahl, där användes samma kombinationer av söktermer i båda 
databaser för att få fram de femton relevanta artiklarna. Efter noggrant bearbetning och 
analys av artiklarna utformades fyra huvudområden. Resultat: Huvudområdena som 
framkom var brist på kompetens och kunskap, organisatoriska faktorer, 
arbetsmiljörelaterade orsaker samt brist på kommunikation. Diskussion: Sjuksköterskans 
välmående ansågs ha en stark koppling till att felaktigheter vid hantering av läkemedel 
kunde förekomma. Detta innebar att organisation måste samarbeta med alla vårdaktörer 
framförallt med sjuksköterskorna för att kunna identifiera var i organisation förelåg felet, 
och varför skyddsbarriärer misslyckades. Slutsats: Förbättrad kunskap kring olika risker 
som kunde uppstå i samband med läkemedelshantering krävdes för att höja patientsäkerhet 
och effektivisera vården. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Läkemedelshantering, Patientsäkerhet, Riskfaktorer, 
Sjuksköterskor, Sluten vård 
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Bakgrund 
Sjuksköterskans kompetens har en betydande funktion inom vården, där har det påvisats att 

det finns ett starkt samband mellan sjuksköterskans kompetens och ökad överlevnad samt 

förbättrad välbefinnande hos patienterna. Inom sitt yrke som omvårdnadsansvarig, så 

arbetar sjuksköterskan evidensbaserat och kunskapsbaserat för att främja hälsa, behandla 

sjukdomar och lindra lidande (Willman, 2013, s.193-195). Däremot, så kan det fortfarande 

förekomma fel vid läkemedelshantering, vilket är en av de viktigaste och komplexa 

uppgifter som förväntas att en sjuksköterska bör kunna.  

 

Att vara kompetent i sitt yrke innebär att besitta kunskaper, förmågor och attityder för att 

kunna med säkerhet och effektivt fullborda en given uppgift. Med dessa kompetenser kan 

sjukdomen hanteras bättre och därefter främja hälsa hos patienten (Yang, et al, 2013). 

Läkemedelshantering hör till sjuksköterskans ansvarsområde som omfattar vissa processer 

bland annat läkemedelsordination, iordningställning, administrering, rekvisition samt 

förvaring av läkemedel (Öhrn, 2014, s.392-393). Hela processen vid läkemedelshantering  

från den punkten då läkemedel förskrivs till den punkten då läkemedel når patientens 

tunga, innefattar 65 olika steg. Där varje steg är sårbart för mänskligt fel som eventuellt kan 

ge upphov till negativa konsekvenser hos patienten (Marini, Hasman, Huijer & Dimassi, 

2010).  

 

För att säkerställa att patienterna får den säkra vården, så finns det olika lagar och riktlinjer 

som styr hur alla läkemedel bör hanteras. Patientsäkerhetslagen (2010:659) exempelvis 

framgår som ett skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas det att något i form av 

lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som kunnat möjligtvis 

förhindras vid tidigt vidtagande av adekvata åtgärder. Denna lag innebär att hälso- och 

sjukvårdspersonal har en uppgift att arbeta på ett patientsäkert sätt och har skyldigheter att 

rapportera risker eller händelser som kunde medfört till vårdskador. Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i 

hälso- och sjukvården beskriver ytterligare vikten av att hantera läkemedel på ett säkert sätt 

för att kunna undvika riskfyllda situationer som kunde utsätta patienterna för negativa 

händelser genom att rapportera, dokumentera samt följa upp åtgärder som genomförts. 
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Arbetsgivaren har då stort ansvar enligt denna föreskrift för att det ska finnas en 

regelbunden extern kvalitetsgranskning i verksamheten för att kunna därefter säkerställa 

läkemedelshantering. Samarbete mellan arbetsgivaren och medarbetarna i verksamheten i 

detta fall har en vital roll för att identifiera vilka risker som finns till vårdskada, då 

medarbetarnas erfarenheter kan ge värdefulla information som kommer att vara användbar 

till verksamheten och vårdens vidareutveckling.   

 

Felmedicinering inom vården identifieras som den vanligaste typ av misstag som påverkar 

patientsäkerhet, men något som går att förebyggas (Brady, Malone & Fleming, 2009). 

Begreppet fel eller “error” som det kallas för på engelska betyder någon händelse eller 

omständighet som kunde ha eller har orsakat en patient någon form av onödig vårdskada 

(Duarte, Queiroz, Busches & Stipp, 2015). I USA till exempel rapporteras det årligen 44 000 

till 98 000 dödsfall som är läkemedelsrelaterade inom sluten vård. I de 36 vårdinrättningar 

som har undersökts i denna forskningsstudie, framhåller forskarna att det har inträffat ett fel 

per fem läkemedelsdoser vid administrering (Marini, Hasman, Huijer & Dimassi, 2010). I en 

liknande studie i USA har det framkommit att 1,5 miljoner människor har fått skadan varje 

år på grund av felmedicinering och det har kostat samhället 3,5 miljarder dollar (Kim & 

Bates, 2012). Enligt Sveriges kommuner och landsting (2018) anses de problemen vid 

läkemedelshantering vara en av de vanligaste brister inom vården. På grund av felhantering 

av läkemedel uppskattas det för varje år att 3000 svenskar har avlidit till följd av detta. 

Dessutom, har det även orsakat onödiga sjukhusinläggningar med sex till 16 procent.  

 

Teoretisk anknytning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Den teoretiska anknytning som används i den här litteraturöversikten heter Human error: 

models and management av Reason (2000).  Denna teori som utgår båda från individuell 

samt organisatorisk synvinklar framhåller att människan är felbar och misstaget förväntas 

att uppkomma trots att organisationen är i sin bästa och är välfungerande. Misstaget som 

begås, ses då som en konsekvens snarare en orsak, vilket har uppstått till följd av 

bristfällighet i systemet och organisation. Att åtgärda dessa misstag är baserat på 

antaganden, då det mänskliga beteendet inte går att ändras, utan det som behöver omformas 

är förhållanden där individen arbetar. Det är därför viktigt att inte lägga fokus på vem som 
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har begått misstaget, utan att undersöka istället varför och hur skyddsbarriärer inom 

organisation har misslyckats. Dessa skyddsåtgärder som organisationen konstruerades har 

en funktion att skydda patienterna samt tillgångarna från de potentiella farorna, men dessa 

skyddsåtgärder är även beroende av människan, tillvägagångssätt samt administrativa 

kontroller (Reason, 2000).  

 

Reason (2000) menar att Human error teorin kan bäst beskrivas med den schweiziska osten. 

Skivorna i olika lager representerar de skyddsbarriärer som organisationen har satt upp och 

hålen i dessa ostskivor däremot representerar misstaget eller fel som har lyckats tränga sig 

igenom när skyddsbarriärer blivit ineffektiva. När det första lagret eller skyddsbarriär 

exempelvis trängas igenom av ett fel, kan detta förhindras av den nästkommande 

skyddsbarriären. Dock, när alla hål i olika lager har slumpmässigt hamnat i en linje, kommer 

det då att en potentiell skada kunnat nå patienten. De två bakomliggande orsakerna till 

misslyckade skyddsbarriärer är aktiva och latenta misstag. Med aktiv misstag menar man 

det misstag eller avvikande handlingar som begås i direkt kontakt med patienten, vilket kan 

ha en kortlivad effekt på skyddsbarriären. Det kan handla om glömska, miss, slarv och att 

bryta mot det avsedda protokollet. Däremot, latenta misstaget är något som är oundvikligt 

och som kan uppkomma i samband med beslutsfattningar inom organisationen. Dessa kan 

eventuellt leda till två ogynnsamma effekter. Då den första kan förorsaka missförhållanden 

inom de lokala arbetsplatsen bland annat tidsbrist, dålig bemanning, fatigue, brist på 

utrustningar och okunskap. Den andra effekten kan dessutom framkalla långvariga 

svagheter i de skyddsbarriärer genom ökad misstro samt ogenomförbar protokollet . Till 

skillnad från den aktiva misstaget kan latenta missförhållanden ligga vilande i åratal utan att 

upptäckas, men det är även något som går att identifieras och förebyggas innan någon 

negativ händelse uppstår. Förekomsten av dessa negativa händelser kan för  det mesta bero 

på kombination av aktiva samt latenta misstag. Förståelsen av detta ger upphov till proaktiv 

riskhantering snarare än reaktiv hantering av risker (Reason, 2000). 

 

Problemformulering 

Hantering av läkemedel är en sammansatt uppgift som hör till sjuksköterskans 

ansvarsområde, där sjuksköterskan har en vital roll att säkerställa patientsäkerhet och 
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förebygga inträffande av vårdskador. Genom att klargöra de olika orsaker som kan medföra 

felaktigheter vid hantering av läkemedel, så ökar medvetenhet hos hälso- och 

sjukvårdspersonal, framförallt hos sjuksköterskan inom sluten vård. Detta i sin tur ger 

upphov till att avvikelser samt felbehandlingar minskas och eventuellt förebyggas. Att 

utforska det här ämnesområdet bidrar även till att sjuksköterskans kunskap om processer 

samt hantering av läkemedel utvecklas och därmed kan de nya evidensbaserade rutinerna  

samt arbetssätten runt läkemedelshantering utformas för att ytterligare effektivisera vården.    

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa vilka riskfaktorer som  kan orsaka fel vid 

läkemedelshantering utifrån sjuksköterskans ansvarsområde inom sluten vård. 

 

Metod 

Design 

Arbetet gjordes som en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar. Denna studie 

kännetecknar en kartläggning av kunskapsläget om ett visst omvårdnadsområde som 

tidigare har forskats (Friberg, 2017, s. 141) 

 

Inklusions- och Exklusionskriterier 

I detta arbete inkluderades framförallt artiklar i både kvantitativ och kvalitativ design. De 

utvalda artiklar skulle belysa sjuksköterskans ansvarsområde vid läkemedelshantering inom 

sluten vård. Med denna anledning exkluderades de artiklar som lyfte fram andra vård 

professionens perspektiv, exempelvis läkare, barnmorska, specialistsjuksköterskor samt de 

artiklar som var gjorda utanför sluten sjukvård.  De artiklar som till och med handlade om 

barn prioriterades bort, eftersom arbetet var tänkt att begränsa urvalet just till vuxna 

patienter.  Artiklarna som hade tydligt beskrivit de etiska överväganden i sina studier och 

var skrivna på engelska inkluderades. Vid sökningen begränsades tidsspann i tio år. Dessa 

artiklar var aktuella och var vetenskapligt granskade. Med hjälp av Carlsson och Eimans 

kvalitetsgranskningsmall (2003) granskades artiklarna och därmed inkluderades de som 

hade medel och hög kvalitet.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas/
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
Träffar 

Utvalda 
Artiklar 

Inkluderade 
Artiklar 

Pubmed 
20181127 

(((Nurs* OR "Nursing 
Staff, Hospital"[Mesh])) 
AND "Medication 
Errors"[Mesh]) AND 
(Causes OR Risk 
Factors) 

Language: English 
Ages: Adult 19+ 
years  
Publication dates: 
10 years 

168 st 46st * 
29st ** 
12st *** 
10st **** 

8 st 

Cinahl 
20180927 

MJ (Nurs* OR "Nursing 
Staff, Hospital") AND 
"Medication Errors" 
AND ( "Causes" OR 
"Risk Factors") 

Language: English 
Ages: All adult 
Publication dates: 
20080101-20181231 

45 st 25st *  
18st **  
10st ***  
9st ****  

 

7 st 

* - antal valda efter läst titel,** - antal valda efter läst abstrakt, *** - antal valda efter läst artikel, **** antal valda 
efter kvalitetsgranskning. 
 
 
Urval och litteratursökning 
 
Artiklarna söktes genom akademiska databaser Cinahl och Pubmed, då användes samma  

kombinationer av relevanta söktermer i båda databaser för att få fram de utvalda artiklarna 

till resultat. Vid sökningen begränsades antal träffar utifrån publiceringsdatum, språket och 

ålder. De vedertagna söktermer var en blandning av Meshterm och fritext ord. Vid 

sökningen användes trunkering på söktermet nurs*. Därefter, urvalet av de inkluderade 

artiklar genomfördes via fyra olika steg. Då, den första skedde genom att läsa titlarna och 

därefter genom att läsa abstrakten. Den tredje gjordes genom att läsa artikelns helhet med 

fokus på dess resultat. Artiklarna som gick vidare till granskning, vilket var det sista steget 

vid urval, måste först överensstämma med arbetets syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterier. Totalt blev det femton artiklar som användes i resultatet. 

 
Granskning 

De utvalda artiklarna lästes i sin helhet flera gånger för att ordentligt förstå deras innehåll. 

Vid granskningen användes olika kvalitetsgranskningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Granskningsmall för den kvalitativa (Bilaga 2) och  kvantitativa (Bilaga 3) artiklarna 

innehåller 20 frågor. Då, en fråga i metoddelen ersatts med antal sjuksköterskor i studien 

istället, eftersom den givna fråga var inte relevant i denna litteraturöversikt och enbart 

inriktade på patienter med lungcancerdiagnos. Frågorna i granskningsmallar berörde olika 

delar av artikeln bland annat abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och 

artikelns slutsatser. Varje fråga poängsatte av författarna i efterhand från noll till tre. Den 

totala poängen omvandlades till procentsats och därefter indelades i olika grader. Artikeln 

som hade fått 80% uppåt efter granskningen innebar att den var av hög kvalite. Graden II 

omfattade artikeln med 70% i sin slutliga resultat och detta innebar en medelhög kvalite. 

Däremot, artiklar som låg på 60 % och hade fått Grad III betydde av låg kvalite och var 

exkluderade. 

 

Analys 

Författarna i denna litteraturöversikt inspirerades av Fribergs granskninganalys (2017, s. 

148-150). Det första som gjordes innan granskningen påbörjades var att numrera artiklar för 

att kunna lätt särskilja dem från varandra. Därefter lästes artiklar en i taget och diskuterades 

tillsammans för att ha ett gemensamt förståelse om artiklarnas innehåll. När båda författarna 

hade kommit överens, delades artiklarna i två för att genomföra en ännu mer detaljerad 

granskning. Efter flera omläsningar och noggrant kontroll av tabeller och citat, markerades 

det som visade tydligt relevans till arbetets syfte och frågeställningar. Relevanta delar 

grupperades sedan efter sina likheter och skillnader, som även dokumenterades i en 

översiktstabell, där innehållet av samma sak föreföll under samma rubrik. För att kunna 

säkerställa att sortering av artiklarnas innehåll stämde, lästes artiklarna åter och 

diskuterades flera gånger av båda författarna.  
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar. 

Författare 
Årtal 

Brist på 
kompetens och 

kunskap 

Organisatoriska 
orsaker        

Arbetsmiljö- 
relaterade 

orsaker 

Brist på 
kommunikation  

Berdot et al. (2012)               x   

Boholm et al. (2009)    x 

Campoe et al. (2017)   x  

Fathi et al. (2017)   x   

Hammoudi et al.(2018)    x 

Håkonsen et al. (2010)    x 

Joolaee et al. (2011)  x   

Kim et al. (2011) x   x 

Mahmood et al. (2009) x  x  

Mrayyan et al. (2011) x   x 

Olds & Clarke (2010) x x   

Pazokian et al. (2014) x x  x 

Rutledge et al. (2018) x  x   

Svitlica et al. (2017) x x  x 

Unver et al. (2011) x x x  

 

Etiska överväganden 

De inkluderade artiklar i den här litteraturöversikten valdes ut, då dessa hade tydligt fört ett 

etiskt resonemang i sina studier. Författarna i det här arbetet hade dessutom varit neutrala 

vid granskningar, med anledning att inte vinkla resultatet till det man tror och tycker.  
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Resultat 
 

Brist på kompetens och kunskap 

Att jobba inom hälso- och sjukvården krävs det att sjuksköterskan ska vara kompetent och 

kunnig inom sitt yrke. Brist på kunskap leder till att ogynnsamma händelser uppstår vid 

hantering av läkemedel (Svitlica, Simin & Milutinovic, 2017).  

 

Citat: 

“One of the cases I have encountered and it was a great medication error, occur about 

potassium. One of our colleagues instead of using distilled water for opening the patient’s 

vein injected it directly. The patient was a mother to seven children who died and didn’t even 

survive to be taken to CPR. It is such a dangerous medicine.” (Pazokian, Tafreshi & Rassouli, 

2014, s. 250). 

 

Sjuksköterskans oaktsamhet till exempel hur ett läkemedel utövar sin effekt i kroppen och 

att administrera läkemedel utan att kontrollera ordination samt patientens identitet anses 

vara bland de bidragande faktorer till felmedicinering (Kim, Kwoon, Kim & Cho, 2011). I en 

annan studie med 269 deltagare framhåller forskarna att förvirring uppkommer vid 

hantering och justering av infusionspumpar till exempel, vilket kan bero på okunskap om 

materialets funktioner hos sjuksköterskan (Mrayyan & Al-Atiyyat, 2011). Kunskapen kring 

läkemedelsberäkning spelar en signifikant roll vid förberedelser av förskrivna preparat, och 

brist på detta kan bli förödande (Pazokian et al., 2014; Mahmood, Chaudhury & Valente, 

2009). Att ha en lång erfarenhet inom vården, kan inte försäkra någon att kunna redan om 

allt kring läkemedelshantering. Ibland sker det att de erfarna sjuksköterskorna inte 

ifrågasätter läkarens ordination, för att preparatnamn är välbekant. Felet uppstår då när 

läkaren ordinerar läkemedel med samma namn, men innehåller olika styrkor. Misslyckandet 

att följa de aktuella medicinerings procedur kan bero på brist på kommunikation och 

samarbete, vilket en tredjedel av de 965 stycken Serbiska sjuksköterskor tycker som 

bidragande faktor till potentiella uppkomsten av felaktigheter vid hantering av läkemedel 

(Svitlica et al., 2017). Samarbetet samt olika utbildningar har sin speciella funktion för att öka 

kunskapen och färdigheter hos hälso- och sjukvårdspersonal. Bristfälliga i det avseendet 
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anses av 50 % av de 84 deltagande sjuksköterskorna i Kanada som bidragande faktorer till 

att misstaget begåtts (Mahmood et al., 2009) .  

 

Att vara kompetent hör till att sjuksköterskan erkänner och rapporterar frivilligt det han 

eller hon har gjort för misstag, men det kan vara svårt att uppnå på grund av rädslan att få 

disciplinära åtgärder samt att eventuellt förlora arbetet (Unver, Tastan & Akbayrak, 2012). 

Mrayyan och Al-Atiyyat (2011) hävdar att 53,2% av de sjuksköterskorna i sin studie 

betraktar rapportering av de misstag som oroande och som måste tas på allvar. Däremot, så 

kan olika barriärer uppträda för att hindra rapportering av dessa felaktigheter, bland annat 

den extra tid som behövs vid dokumentation, rädslan att förlora respekt från sina kollegor 

samt att ha den tanken att misstaget inte har orsakat någon skada hos patienten och att 

rapportera detta misstag kan ha en liten effekt för att förbättra vårdkvalitet (Rutledge, 

Retrosi & Ostrowski, 2018; Kim et al., 2011).  

 

Organisatoriska orsaker          

Enligt  de franska forskarna förekommer det mer än 200 medicinska felaktigheter varje 

månad i det sjukhus som har kapacitet att lägga in 800 patienter i Paris. Största orsaken till 

dessa felaktigheter vid läkemedelshantering visar sig att ha samband med när 

sjuksköterskan har flera patienter under sitt arbetspass. Vid varje ökat patientantal blir 

sjuksköterskan utsatt för att begå fel vid läkemedelshanteringen (Berdot et al., 2012).   

 

Citat: 

“Sometimes the ward is crowded and there is too much workload, so when I go home, I 

remember that I haven’t done something and call my colleagues. For example, once I had 

prepared two dose of Ceftriaxone for the patient and left it out of the refrigerator, as I wanted 

to inject the second one after the first dose. I went home and called my colleagues to tell them I 

had forgotten. (Pazokian et al., 2014, s.249).” 

 

Anledning till att sjuksköterskan får flera patienter under sin arbetsskift är på grund av hög 

arbetsbelastning. Detta leder till att sjuksköterskan upplever stress, vilket i sin tur ger 

upphov till att medicintider samt dokumentations delen glöms bort. Arbetsbelastning och 
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skiftande arbetstider ökar även risken för att sjuksköterskan blir drabbad av fatigue och 

detta påvisas att ha negativ påverkan vid sjuksköterskans administrering av läkemedel 

(Fathi et al., 2017; Unver et al., 2012).   

 

Citat: 

“Certainly physical fatigue can increase the risk of physical injury. Irritability resulting from 

fatigue could decrease therapeutic communication skills nurses use when working with 

combative or agitated patients.” (Olds & Clarke, 2010, s. 157).  

 

Dessutom, den dåliga bemanningen på vårdavdelning har även framförts som den 

dominanta orsaken till misstaget i den Serbiska studien, då tiden räcker inte till för att 

sjuksköterskan ska hinna med att utföra sina arbetsuppgifter. Detta beror på att det finns 

flera patienter som ska samtidigt få sina respektiva ordinerade läkemedel vid samma 

tidpunkt (Svitlica et al., 2017).  

 

Unver, Tastan och Akbayrak (2012) hävdar att ha en arbetsskift framförallt på nätterna och 

att arbeta under långa arbetstider  kan ha ogynnsam inverkan på sjuksköterskans kognitiva 

funktion. I en liknande studie baserad på 11 516 sjuksköterskor framkommer det att arbeta 

mer än 40 timmar i veckan kan bidra till negativa händelser, där sjuksköterskan har felaktigt 

gett fel läkemedel och dos till patienten, fel administrerat läkemedel samt har utsatt sig för 

stickskador vid handhavandet av nålar (Olds et al., 2010). Dessa arbetsförhållande på 

avdelningen anses vara ett stort hinder som en sjuksköterska kommer att möta under sin 

karriär och något som kommer att försvåra säkerställning av läkemedelshantering. Med 

fortsatt ouppmärksamhet från organisation angående sjuksköterskornas välmående, både i 

det fysiska och psykiska så kommer det eventuellt att leda till minskad motivation och 

möjligtvis uppsägning bland sjuksköterskorna (Pazokian et al., 2014). I den iranska studien 

finner forskarna att det finns en signifikant samband mellan sjuksköterskornas dåliga 

arbetsförhållanden och tillkomsten av felaktigt hantering av läkemedlet (Joolaee, Hajibabaee, 

Peyrovi, Haghani & Bahrani, 2011).  

 

 



 

13 

Arbetsmiljörelaterade orsaker 

Enligt Mahmood, Chaudhury och Valente (2009) har de fysiska arbetsmiljöfaktorer stort och 

direkt påverkan på sjuksköterskans arbete framförallt när det gäller vid 

läkemedelshantering. Faktorer som berörts i artikeln är oorganiserad läkemedels ordning, 

mindre utrymme i medicinrummet och  felskrivet eller svårläst medicin anmärkningar i 

medicinskåpet. Utöver dessa, är även otillräckligt utrymme för att lagra de medicinska 

utrustningar och dålig belysning i läkemedelsrummet kan ha effekt på hur sjuksköterskan 

handhar och förbereder läkemedlet. Dessa faktorer gör att sjuksköterskan kan lätt blanda 

ihop olika läkemedel och även försvåra sökningen av rätt medicin utrustning.  

 

Det långa gångavstånd mellan medicinrummet ända upp till patientrummet har visat sig att 

ha en stressande effekt på sjuksköterskan. Detta kan bero på att sjuksköterskan måste flera 

gånger komma fram och tillbaka mellan medicinförrådet och till sina patienter vid 

medicinutdelning . Det finns även tillfällen, då sjuksköterskan har förväxlat patienterna som 

ligger i stora salar, där det ligger mer än två eller tre patienter. Andra faktorer som hög 

ljudnivå i arbetsmiljön har också bidragit till att sjuksköterskan blir distraherad. Att ha en 

avsaknad tillfälle att kunna arbeta i en avskild miljö, där det finns möjlighet att kunna 

fokusera på att iordningställa läkemedel, gör att patientsäkerhet riskeras. (Mahmood et al. 

2009). Forskningen som baserad på 169 sjuksköterskor i Turkiet, finner i sin studie att en av 

de tre vanligaste orsakerna till att medicinskt fel uppkommer, sker när sjuksköterskan blir 

distraherad av patienterna, sina kollegor och andra händelser som pågår på avdelningen 

(Unver et al., 2012). Kontinuerlig avbrott på sjuksköterskans arbete lyftas fram som en källa 

till frustration, vilket kan föranleda till successivt minskning av sjuksköterskans 

arbetsprestation (Campoe & Giuliano 2017).  

 

Brist på kommunikation  

Sjuksköterskan har en skyldighet att utöva sitt yrke på ett patientsäkert sätt, men detta kan 

riskeras när det finns bristfälliga kommunikation mellan läkaren och sjuksköterskan bland 

annat vid ordination av läkemedel. Brist på kommunikation kan uppträda i olika former, 

exempelvis oklarhet i läkemedelsordinationer, otydlighet inom läkemedelsgenomgång samt 
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avsaknad av den skriftliga dokumentation vid läkemedelsändringar (Boholm, Ramos & D 

Ínnocenzo, 2009).   Oftast, kan förekomsten av misstaget bero på att läkarna inte har 

ordinerat läkemedel som finns tillgängligt på vårdavdelning. Detta leder till att 

sjuksköterskan är tvungen att företa en generisk substitution av läkemedlet, vilket är 

tidskrävande, frustrerande och alldeles riskabelt att förväxla olika läkemedel.  

 

Citat: 

“Aminophylline or Aminofusion was prescribed. They had written Aminofusion ampoule and 

the dosage was similar as well, so my colleagues injected Aminophylline instead of 

Aminofusion.” (Pazokian et al., 2014, s. 249). 

 

Konsekvensen som kan uppkomma när sjuksköterskan inte kontrollerar åter med läkaren 

gällande oklarhet i det förskrivna preparat leder till osäkerhet hos sjuksköterskan. Att hitta 

svåra läkemedelsnamn och  särskilja liknande namn på olika preparat upplevs som 

utmanande och förvirrande. Sjuksköterskan lägger mer fokus på att hitta rätt preparat, men 

glömmer bort att verifiera läkemedels viktiga information såsom doseringen, beräkningen 

och även dess biverkningar i kroppen. Detta gör även att sjuksköterskan blir upptagen med 

sökningen av det nya läkemedlet  än att följa upp andra planerade arbetsuppgifter 

(Håkonsen, Hopen, Abelse, Ek & Toverud, 2010).   

 

Enligt Hammoudi, Ismaile och Yahya (2018) är läkarnas verbala ordination en av de 

vanligaste orsaker till felaktigheter vid läkemedelshantering. Läkaren har fullt ansvar för 

förskrivning av läkemedel, men det är sjuksköterskans viktiga uppgift att noggrant 

kontrollera samt rätt iordningställa och administrera det ordinerade läkemedlet. När 

ordinationer sker muntligt och det finns en saknad skriftlig ordination eller när ett 

läkemedel ordineras via telefonsamtal, kan detta ge upphov till missuppfattning och 

oklarhet. Däremot i andra studier hittar man misstaget hos läkare, där har denna föreskrivit 

fel läkemedel eller så att den nedtecknade ordination på pappret inte går att läsas (Mrayyan 

et al, 2011; Svitlica et al., 2017 ). Sjuksköterskans oaktsamhet att kontrollera denna ordination 

mer än en gång och att inte ha den möjlighet att diskutera samt kontrollera med läkaren, 

föranleder till att sjuksköterskan eventuellt begår misstaget (Hammoudi et al., 2018) .  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 
Litteraturöversikten utformades genom att först bestämma ett syfte. Vid sökningen 

begränsades först antal träffar i fem år, vilket sedan utökades till tio år, med anledningen att 

antal träffar blev för få, där de flesta artiklarna bedömdes att vara olämpligt till vårt arbete. 

Alla artiklar både i Pubmed och Cinahl begränsades till vuxna patienter med tanken på att 

endast ha en avgränsad fokusgrupp. Detta även gjorde vid utförande av inklusion- och 

exklusionskriterier, då valdes bort artiklar som rörde barn och andra vårdprofessioner.  

Artiklarna begränsades också utifrån språket engelska, för att kunna lätt förstå innehållet. 

Samma sökord användes i både databaser, då detta ansågs av författarna som en styrka för 

att kunna få fram artiklarna som berörde samma området. Författarna använde en 

trunkering på söktermet nurs*, då detta var ett bra teknik för att få fram alla ordets 

böjningsformer. Utvalda artiklar innehöll en geografisk mångfald, vilket betraktades som en 

fördel till arbetet, därför att man fick då en allmän bild av hur riskerna i samband med 

läkemedelshantering se ut på ett globalt sett.   

 

Studier som tydligt visade en koppling till specialistsjuksköterskor plockades bort,  bland 

annat de artiklar som rörde problemområdet hos barnmorskor, operationssköterskor samt 

anestesisjuksköterskor. Då denna litteraturöversikt ville endast lyfta fram 

allmänsjuksköterskans ansvarsområde vid läkemedelshantering. Specialistsjuksköterskans 

kunskap och arbetsuppgifter var mer inriktad på ett mer specifikt område och detta ansågs 

av författarna som nackdel. I denna litteraturöversikt användes framförallt artiklar i 

kvantitativ form, vilket hade sina fördelar och nackdelar. Först och främst betraktades dessa 

kvantitativa artiklar som fördel på grund av att ett stort och utbrett antal av deltagande 

sjuksköterskor i studien hade samma åsikter om olika risker vid hantering av läkemedel. 

Däremot nackdelen blev ju att frågeformulär var förutbestämda och det fanns inte någon 

möjlighet att lämna egna tankar och kommentarer, i vilket artiklar i kvalitativ form hade 

något att erbjuda. Genom kvalitativ forskning så kunde man få en mer personlig och 

detaljerad bild av det valda problemområdet inom allmänsjuksköterskans ansvarsområde 
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vid hantering av läkemedel. Med denna anledning ansågs författarna detta som en svaghet i 

arbetet. 

 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet i denna litteraturöversikt hade belyst vilka riskfaktorer som uppstått eller orsakat 

fel i samband med läkemedelshantering inom sjuksköterskans ansvarsområde. Det framkom 

i arbetet att brist på kompetens och kunskap, organisatoriska orsaker, arbetsmiljörelaterade 

orsaker samt brist på kommunikation ansågs vara de huvudsakliga riskfaktorer som 

möjligtvis kunde ge upphov till att misstaget begåtts vid hanteringen av läkemedel.  

 

I studiens resultat framträdde det att sjuksköterskans bristfälliga kunskap och kompetens 

bidrog till negativa effekter vid hantering av läkemedlet. Enligt Reason (2000) oavsett vart 

det än är i organisation, så finns det alltid tillfälle, då ett misstag eller fel kan träda fram. Att 

enbart skylla på individen som har begått misstaget, är inte något som kommer att lösa 

problemet utan det som behöver göras är att både individen och organisation måste 

samarbeta för att kunna identifiera och undersöka vart i systemet föreligger felet. Simone et 

al., (2018)   lyfter fram i sin studie att kunna förhindra att misstaget begås, krävs det 

medvetenhet av riskprevention, motivation, samråd med riktlinjer samt tillgängliga 

vetenskaplig evidens. Att samarbeta med organisation innebär det att sjuksköterskan 

kommer att ha tillgång till olika organisatoriska hjälpmedel bland annat protokoller eller 

informativa broschyrer. Olika utbildningar är även betydelsefull för att träna upp de 

praktiska arbetsuppgifter, vilket i sin tur hjälper sjuksköterskan att förbättra sina färdigheter 

att hantera läkemedlet på ett patientsäkert sätt. Men för att en förändring skall uppnås, så 

tycker sjuksköterskorna att deras aktiva delaktighet i processen av nya protokollets 

utformning, kommer att behövas (Khalil & Lee, 2018). Däremot, en sjuksköterska har ett 

ansvar att förhindra och rapportera om misstaget begås och därefter se detta som en källa till 

eget lärande (Sulosaari, Suhonen & Leino-Kilpi, 2009).    

 

I litteraturöversikten framkom det att hög arbetsbelastning, tidsbrist och dålig bemanning 

gjorde att sjuksköterskorna glömde bort sina andra arbetsuppgifter, blev stressade , trötta, 
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utmattade och hade utsatt sig för vårdskador. Med dessa anledningar riskerades 

patientsäkerhet vid läkemedelshantering. Reason (2000) påpekar att det som behöver 

förändras är inte individen i sig utan arbetsförhållanden där individen arbetar, med 

förklaringen att ett misstag inte är en orsak snarare än konsekvens av det som bestämdes 

inom organisation. Att utöka bemanningen på vårdavdelning visades vara av stor betydelse, 

då hittades det ett signifikant samband mellan en bra bemannad avdelning och bra 

arbetsprestation från sjuksköterskorna, i vilket vården som erbjöds, var av hög kvalite enligt 

denna studie (Dubois et al., 2012). I en annan studie lyfte fram forskarna att bristfälliga stöd 

både från verksamhetsledaren och organisation kunde leda till att sjuksköterskorna 

upplevde minskad förtroende och motivation att kunna fortsätta jobba på samma ställe 

(Bobbio & Manganelli, 2015). Reason (2000) hävdar att fel och brister i verksamheten 

kommer endast att uppmärksammas om båda medarbetarna och organisation samarbetar 

öppet för att eventuellt göra någon förändring i arbetsrutiner och riktlinjer.  

 

I denna litteraturöversikt redovisades det i resultat de olika arbetsmiljöfaktorer som hade 

negativa inverkan på sjuksköterskans förmågor att handha läkemedel på ett säkert sätt. 

Dessa riskfaktorer var bland annat dålig belysning, hög ljudnivå och dålig utformning av 

medicinrummet. Distraktion vid utförandet av sjuksköterskans arbetsuppgift, påvisades 

dessutom som bidragande faktor till högre kognitiv belastning i form av frustration. Enligt 

Thomas, Donohue-Porter och Stein Fishbein (2017) oavsett hur noggrant sjuksköterskan är 

vid genomförandet av sina arbetsuppgifter, har dessa nämnda riskfaktorer fortfarande stor 

påverkan så länge det inte gjordes någon miljöförändring. I den Brasilianska studien av 

Pereira et al., (2017) kom forskarna fram med rekommendationer, för hur ett lämpligt 

arbetsmiljö skulle kunna se ut för att minimera risken till fel medicinhantering. Dessa 

rekommendationer var bland annat att medicinrummet storleken ska vara minst sex 

kvadratmeter, minst en meter mellanrum mellan patientsängar. Utöver detta, ljudnivån ska 

även vara från 35db till 45 db, ljusstyrka av 150 lux, fuktighet i rummet mindre än 40% och 

rumstemperaturen mellan 20° C - 23° C. Med hjälp av dessa rekommendationer i vårdmiljön 

antar forskarna att sjuksköterskornas fel kommer att minska vid läkemedelshantering. I en 

kvalitativ studie som genomfördes i USA, lyfte forskarna fram vissa säkerhetslösningar som 

organisation utvecklades för att kunna hjälpa sjuksköterskan att inte begå misstag i samband 
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med läkemedelsutdelning. Strategier som bland annat att vid utdelning av läkemedel ska 

sjuksköterskan ta på sig en röd väst markerades med “I am passing meds, please do not 

interrupt” eller när sjuksköterskan står inom en fyrkant röd skiss på golvet, får denna inte 

distraheras. Enligt Reason (2000) det ska finnas uppsatta skyddsbarriärer inom organisation 

för att säkerställa läkemedelshantering. Det gäller bara att sjuksköterskorna i verksamheten 

lyfter fram bristerna så att nya protokollet utformas.  

 

Litteraturöversikten visade att otydlig kommunikation mellan sjuksköterskan och läkaren 

samt bristande samarbete i vården visades att ha bidragande orsak till fel 

medicinordinationer. Dessutom, läkarens oläsliga ordinationer, okunskap och negativ 

attityd hos sjuksköterskan som bland annat att inte be om hjälp om något är oklart ger även 

upphov till felaktiga hantering av läkemedel. Reason (2000) framhäver att när de 

organisatoriska försvaren sviktar kan felet trängas in och  patientsäkerheten riskeras. I en 

studie av Matt, Nguyen, Mosel och Grzeskowiak (2018) lyftes det fram att med hjälp av 

tydligt kommunikation och fungerande samspel med andra vårdaktörer kan sjuksköterskan 

hantera läkemedlet på ett säkert sätt. Elektronisk läkemedelsordination system, elektronisk 

journalsystem och elektronisk kliniskbeslutstöd är dessutom effektiva stöd som sparar tid 

och förbättrar läkemedelshanteringen. De kanadensiska forskarna fann även i sin studie att 

numera så ökar det mångfaldhet inte bara hos patienterna inom sluten vård utan även hos 

olika vårdprofessioner, då var och en har sina egna speciella funktioner för att vårda 

patienterna. Det är därför essentiellt att samarbete och kommunikation är väl fungerade för 

att  förbättra patientsäkerheten samt vårdkvalitet (Lewin & Reeves, 2011).  

 

SLUTSATS 

I den här litteraturöversikten har olika riskfaktorer till att fel uppstår vid 

läkemedelshantering lyfts fram utifrån sjuksköterskans ansvarsområde. De är bland annat 

brist på kommunikation, arbetsmiljörelaterad orsaker, brist på kunskap och kompetens samt 

organisatoriska orsaker. Misstag som begås hade en direkt koppling till hur sjuksköterskan 

mår och hur organisationen ser ut, därför det är viktigt att organisationen erbjuder stöd till 

sjuksköterskorna istället för lägga felet på dem. I resultatet av denna litteraturöversikt har 

det även framkommit vikten av bra samarbete och god kommunikation mellan 
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vårdprofessioner för att förebygga förekomsten av felhantering av läkemedel. I samband 

med författarnas sista termin på sjuksköterskeutbildning, erbjöds det möjlighet att vid olika 

tillfällen träna upp samarbetsförmågor och kommunikationsfärdigheter tillsammans med 

läkarstudenter i simuleringsmiljö, vilket var väldigt uppskattad. Genom att tidigt öva 

tillsammans, så gavs det en inblick av hur viktigt det är att ha en bra kommunikation för att 

effektivisera vården. Detta ses som en fördel för framtidens blivande vårdaktörer, eftersom 

denna övning poängterades vikten av att respektera varandras arbetsuppgift samt att skapa 

en god relation. Både författarna i denna litteraturöversikt ses detta som en grund till att 

förbättra vårdkvalitet och öka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.  

 

Avsikten med denna litteraturöversikt är att kunna öka förståelsen hos de blivande, nya or 

erfarna sjuksköterskorna om hur och varför dessa riskfaktorer uppstår utifrån en individuell 

och organisatorisk perspektiv. Med hjälp av bra samspel och kommunikation mellan 

sjuksköterskorna och organisation, så kunde de nya riktlinjer och rutiner utformas för att 

eventuellt säkerställa vården. Den här litteraturöversikt kommer att hjälpa dessa vårdaktörer 

att kunna lättare reflektera över de nämnda riskfaktorerna till läkemedelshantering för att 

kunna sedan användas som utgångspunkten till ett förebyggande arbete för att säkra  

läkemedelshantering inom organisation. Kunskapen kring vilka anledningar som hindrar 

sjuksköterskan att frivilligt rapportera det misstaget som denne begåtts vid 

läkemedelshantering är fortfarande begränsad och detta anses av båda författarna i denna 

litteraturöversikt  som behöver forskas vidare.  
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Bilaga 1: Översikt av de inkluderade artiklarna. 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 
i Grad 

Berdot et al. 
(2012) 
Frankrike 

Att bestämma 
olika 
felmedicinerad 
incidenter samt 
riskfaktorer.  

Kvantitativ 28 SSK 
 
 
 

Prospektiv Studie, 
Direkt observation, 
logistic regression 
model & SAS v.9,1. 

Flera patienter på en 
sjuksköterska under 
arbetspass kan 
förorsaka 
felhantering av 
läkemedel. 

Grad II 
 
 

Bohomol, 
Ramos & 
D.Innoceno 
(2009) 
 Brazil 

Att utreda 
incidenter samt 
orsaker till 
felmedicinering.      

Kvantitativ  44 SSK 
 
 

Explorativ studie, 
intervju, rekords, 
MWW-test (icke-
parametrisk 
fördelning) & SPSS 
V.8.   

Oklarhet samt 
avsaknad skriftligt 
ordination leder till 
fel 
medicinhantering. 

Grad I 
 
 

Campoe &  
Giuliano 
 (2017) 
  USA 

Att mäta effekten 
av distraktion på 
sjuksköterskornas 
kognitiva 
arbetsbelastning 
uppdragsförloppt
ider,Frustrering 
& fel 
läkemedelshanter
ing.    

Kvantitativ 9 SSK Deskriptiv studie, 
one-way repeated 
analys RM-
ANOVA,NASA-
TLX statistical 
power of .80, 
beräknad av  
G*Power & SPSS V. 
23.   

Kontinuerlig avbrott 
på sjuksköterskor 
leder till frustration 
samt minskar 
sjuksköterskorna 
arbetsprestation.  

Grad II 

Fathi et.al. 
(2017) 
Iran 

Att undersöka 
förekomsten av 
felmedicinering 
som hindrar 
rapporteringen. 
 

Kvantitativ 500 SSK Tvärsnittsstudie,  
Självbyggda 
frågeformulär, 
Negativ binomial 
regression. 

Arbetsbelastning  
och skiftande 
arbetstider som 
leder till fel 
läkemedelshanterin
g. 

Grad I 

Hammoudi
, Ismaile, 
Yahya. 
(2017) 
Saudi 
Arabia  

Att undersöka de 
faktorer som 
bidrar till 
förekomsten och 
rapporteringen 
av 
felmedicinering. 

Kvantitativ 367 SSK Deskriptiv 
tvärsnittsstudie, 
Frågeformulär, 
SPSS V.20.   
  

Fel ordinerad 
läkemedel, 
ordinationer som 
inte går att läsas, 
missuppfattning vid 
muntlig 
ordinationer som 
leder till 
felmedicinering.   

Grad I 

Håkonsen, 
Hopen,Abe
lsen, EK & 
Toverud 
(2010) 
Norge 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
generisk 
substitution i 
samband med 
felmedicinering.  

Kvantitativ 100 SSK 
 
 

Deskriptiv studie, 
Semi-strukturerade 
frågeformulär, 
likert-scale, SPSS 
V.16. 

Generisk 
substitution är 
tidskrävande, 
frustraturerande 
och riskabelt vilket 
gör det att kunna 
lätt förväxla 
läkemedel.  

Grad II 
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Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 
i Grad 

Joolaee, 
Hajibabaee, 
H. Peyrovi, 
H. Haghani 
& N. 
Bahrani 
(2011) 
Iran 

Att fastställa 
förekomsten samt 
graden av 
rapporterade fel 
hantering av 
läkemedel och 
dess samband 
med SSKs 
arbetsförhållande
. 

Kvantitativ 300 SSK 
 

Tvärsnittsstudie, 
frågeformulär, 
stratifierad 
sampling, 
Cronbach´s Alpha 
användes för att 
kontrollera 
reliabilitet samt 
validitet, deskriptiv 
statistik, Kruskal-
Wallis test & SPSS 
V.16. 

Det finns ett 
samband mellan 
sjuksköterskans 
arbetsförhållanden 
och förekomsten av 
misstaget vid 
läkemedelshanterin
g. 

Grad II 

Kim, Kwon, 
Kim & Cho 
(2011) 
Sydkorea 

Att identifiera 
sjuksköterskornas 
perception om fel 
läkemedelshanter
ing. .  

Kvantitativ 330 SSK Deskriptiv-
tvärsnittsstudie, 
Snowballing urval, 
pilotundersökning 
frågeformulär, 
SPSS V.17.   

Brist på läkemedel 
dubbelkontroll och 
rapportering.   
 
 

Grad I 
 
 

Mahmood, 
Chaudhury 
& Valente 
 (2009) 
 Kanada 

Att analysera hur 
arbetsmiljö 
faktorer påverkar 
läkemedelshanter
ingen. 

Kvantitativ  84 SSK 
 
 

Tvärsnittsstudie, 
multi-sektion 
frågeformulär, 
SPSS V.10.  

Vårdenhetens 
utformning, dålig 
belysning, högljudd, 
distraktion, långa 
avstånd mellan 
sjuksköterskan och 
patientrummet 
leder till förvirring 
och fel 
läkemedelshanterin
g 
 

Grad I 
 
 

Mrayyan & 
Al-Atiyyat, 
(2011) 
Jordanien 

Att jämföra två 
olika sjukhus 
gällande 
förekomsten av 
felaktighet inom 
handhavandet av 
läkemedel. 

Kvantitativ 269 SSK Komparativ- 
Tvärsnittsstudie, 
Bekvämlighetsurva
l, Frågeformulär, 
Analys av data 
genom SPSS 16.0 
och Deskriptiv 
analys. 

Brist på kunskap, 
rädslan att 
rapportera 
misstaget som 
begåtts, dålig 
kvalite på 
läkemedelsförpackn
ing samt oläslig 
handstil av läkaren 
ses som risker till 
felhantering av 
läkemedel.  

Grad I 
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Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 
i Grad 

Olds & 
Clarke 
(2010) USA 

Att undersöka 
sambandet 
mellan 
sjuksköterskans 
förlängd arbetstid 
och förekomsten 
av negativa 
händelser vid 
läkemedelshanter
ing.  

Kvantitativ 11 516 
SSK 

En sekundär analys 
av anonymt 
undersökning från 
1999, 
Datainsamling via 
frågeformulär, 
analys 
genomfördes med 
hjälp av bivariate 
och multivariate 
logistic regression. 

Att jobba mer än 40 
timmar i veckan kan 
leda till att 
sjuksköterskan 
begår fel och 
utsätter sig för 
stickskador.  

Grad II 

Pazokian, 
Tafreshi & 
Rassouli 
(2014) 
 Iran 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
perspektiv 
gällande olika 
faktorer som kan 
bidra till 
felhantering av 
läkemedel. 

Kvalitativ 20 SSK Innehållsanalys, 
datainsamling 
genom 
ändamålsenligt 
urval. Semi-
strukturerad 
intervju. Data 
analyserades 
deduktivt. 

Två 
huvudområdena 
har framkommit 
som tydligt 
beskriver 
kopplingen mellan 
olika riskfaktorerna 
till felhantering av 
läkemedel utifrån 
individuella - samt 
organisatoriska 
perspektiv. 

Grad I 

Rutledge, 
Retrosi & 
Ostrowski 
(2018) USA 

Att utreda olika 
barriärer som 
påverkar 
rapportering av 
misstaget som 
begåtts vid 
hantering av 
läkemedel. 

Kvantitativ 357 SSK Deskriptiv studie, 
Frågeformulär 
skickades via mail. 
Factor analys och 
SPSS version 24.0 
används för att 
analysera data. 

Fyra 
huvudområden 
bland annat rädsla, 
kulturella barriärer, 
brist på 
kunskap/återkoppli
ng samt praktiska 
barriärer framkom 
som hinder till att 
sjuksköterskan inte 
kunnat rapportera 
frivilligt sina 
misstag. 

Grad II 

Svitlica, 
Simin & 
Milutinovic 
(2017) 
Serbien 

Att identifiera de 
vanligaste 
bidragande 
faktorer till 
felmedicinering. 

Kvantitativ 965 SSK Tvärsnittsstudie, 
Data analyserades 
deskriptiv, 
komparativ och 
explorativ med 
StatSoft software  
Statistica 10.0.  

Brist på 
sjuksköterskor på 
avdelningen är den 
vanligaste 
bidragande faktorn 
till felmedicinering. 

Grad I 
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Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 
i Grad 

Unver, 
Tastan & 
Akbayrak 
(2011) 
Turkiet 

Att undersöka 
sjuksköterskornas 
perspektiv 
gällande 
felmedicinering.   

Kvantitativ 16 SSK Tvärsnittsstudie, 
Stratifierade urval, 
Dataanalys med 
SPSS 15.0. 
 

Trötthet, 
utmattning, 
distrahering, har 
glömt att 
kontrollera 
patientens identitet 
leder till att fel 
begås. 

Grad I 

 
 



 

28 

 
 



 

29 

 
 


