
Abstrakt 
 
Bakgrund: Läkemedelsrelaterade felbehandlingar är ett stort problem som leder 
till lidande för patienter samt stora samhällskostnader. Sjuksköterskan ansvarar 
för läkemedelshanteringen och lagar styr den. Genom att lyfta fram vanliga fel 
och varför de inträffar kan de åtgärdas. Syfte: Syftet med studien var att belysa 
problem och risker vid sjuksköterskors läkemedelshantering: Vilka fel kunde 
uppstå under läkemedelshanteringen och när under hanteringen inträffade felen? 
Vilka faktorer påverkade att läkemedelsrelaterade felbehandlingar uppstod? 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie av 9 vetenskapliga artiklar. 
Artiklarnas resultat analyserades med en manifest innehållsanalys med kvalitativ 
ansats. Resultat: Läkemedelsrelaterade felbehandlingar uppstod under 
läkemedelshanteringens alla stadier och det var ofta flera faktorer under olika 
stadier som bidrog till felen. Hög arbetsbelastning, distraktion, attityder och 
erfarenheter var påverkande faktorer som bidrog till att läkemedelsrelaterade 
felbehandlingar uppstod. Diskussion: Datoriserade läkemedelslistor och 
inarbetade rutiner kunde förebygga en del felbehandlingar. Regelbunden 
repetition och utbildning inom läkemedel och beräkning var också viktig 
prevention. Hög arbetsbelastning kunde ge stress som i sin tur kunde orsaka 
läkemedelsrelaterade felbehandlingar. Slutsats: Läkemedelshanteringen är ett 
viktigt ämne som måste diskuteras kontinuerligt. För att förebygga 
felbehandlingar kan bra rutiner vid läkemedelshanteringen, regelbunden 
utbildning i medicinsk teknik, läkemedelsberäkning och avvikelserapportering 
behövas.  
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BAKGRUND 

Ett stort antal patienter skadas varje år i samband med vård och behandling 

(Ödegård, 2006, s.35). Upp emot 10 % av Sveriges medicinklinikers vårddagar 

är, enligt Socialstyrelsen (URL 1), vård av patienter som drabbats av 

läkemedelsrelaterad felbehandling.  Detta leder till höga kostnader för hälso- 

och sjukvården och i slutänden också för hela samhället. Felbehandlingar 

orsakar lidande som drabbar patienten och dennes närstående och för hälso- och 

sjukvårdspersonal blir konsekvenserna ett arbetsmiljöproblem. Dessutom är 

hälso- och sjukvården ett dynamiskt och komplext system där riskbilden 

förändras fortlöpande på grund av förändrad organisation och nya vård- och 

behandlingsmetoder (Ödegård, 2006, s.35). Tidigare användes läkemedel till 

största del för att lindra sjukdomars symtom, t.ex. smärta och feber. Idag kan 

sjukdomar påvisas, förebyggas och ibland till och med botas med hjälp av 

läkemedel. I Sverige finns idag ca 6000 läkemedel registrerade och dessa är en 

självklar del av sjukvården även i framtiden (URL 2).  

 

Lagar och förordningar styr läkemedelshanteringen och är viktiga för en säker 

vård (Simonsen & Aarbakke, 2004, s.25). Lagar och författningar som styr är 

bland annat; 

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  

• Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.  

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.   

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:28) och allmänna råd 

om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.  

 

År 1993 var 49 % av anmälningarna enligt Lex Maria relaterade till 

läkemedelsförseelser, vilket är en av de vanligaste orsakerna till felbehandlingar 

i vården. Dessa anmälningar är de som har ökat mest och detta är ett stort 

problem enligt både internationella och svenska studier (Ödegård, 2006, s.13-

14). Det vi idag kallar Lex Maria har sitt ursprung i en incident som inträffade i 
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augusti 1936 vid Maria sjukhus i Stockholm. Fyra patienter sökte upp sjukhuset 

för enklare åkommor. Samtliga skulle ges lokalbedövning som förväxlades med 

desinfektionsmedlet kvicksilveroxicyanid. Medlet slog ut patienternas 

njurfunktion och samtliga fyra avled inom de närmsta dagarna (Wennergren, 

2005). 

 

Hälso- och sjukvården har allt att vinna på en förbättrad patientsäkerhet. Det kan 

minska patienters lidande och försämrade livskvalitet som uppkommer vid 

felbehandlingar samt undvika att personal långvarigt plågas av att ha gjort fel. 

Ekonomiska vinster kan också göras genom att minska vårddagarna för 

vårdrelaterade skador så resurser kan användas på ett bättre sätt (URL 4). 

Alla som arbetar inom vården är människor med vanliga mänskliga brister. Det 

är mänskligt att göra misstag och den mänskliga faktorn går inte att bortse från. 

Däremot går det att förändra arbetssituationerna som människorna arbetar i så 

att felkällorna minskar och felen kan upptäckas innan de leder till skada (URL 

1). För att kunna förbättra säkerheten för patienterna måste kunskapen och 

förståelsen öka hos sjuksköterskor om hur samverkan mellan olika faktorer 

fungerar inom en verksamhet. Länge trodde man att faktorn som var orsak till en 

felaktig händelse var en enskild personal som kunde ”åtgärdas”. Den kunskap 

som finns idag visar att flera faktorer bidrar till att patienter drabbas av 

vårdrelaterade skador. Genom att dessa faktorer identifieras och analyseras kan 

risken minska och kanske förhindra att patientens säkerhet riskeras igen (URL 

3). Läkemedelshanteringen tillhör en av sjuksköterskans mest riskfyllda 

arbetsuppgifter, ett fel vid hanteringen kan få förödande konsekvenser för både 

patienten och sjuksköterskan (Anderson & Webster, 2001). I sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete ingår som en stor och viktig del läkemedelshanteringen och i 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården står följande: 

”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom 

och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens 

individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge 

möjlighet till en värdig död.” 
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Sjuksköterskors ansvarsområde är omfattande gällande administration av 

läkemedel. I detta ingår att läkemedel förvaras rätt samt iordningställs och 

överlämnas korrekt enligt ordination. Sjuksköterskor har också ansvar för att 

känna till indikationen för behandlingen. Dokumentation av läkemedelsintaget 

ska göras i ordinationshandlingen och misstänkta biverkningar ska 

dokumenteras i omvårdnadsjournalen och läkaren kontaktas. Ansvaret innebär 

även uppföljning av läkemedelseffekter som till exempel smärtlindring 

(Simonsen & Aarbacke, 2004, s.27). Sjuksköterskor delar åtskilliga 

läkemedelsdoser varje dag och i en studie från USA visas ett exempel på att ett 

sjukhus med 300 bäddar hanteras ca 2 000 000 doser läkemedel varje år 

(Englebright & Franklin, 2005). 
 

Genom hela sjuksköterskeutbildningen har vi sett att läkemedelshanteringen är 

en stor och viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjukvården är en 

komplex verksamhet och avvikelser är oundvikliga. För att kunna förebygga fel 

är det viktigt att identifiera vilka fel som uppstår, när de uppkommer, hur ofta 

och varför det sker fel. Antalet felbehandlingar borde kunna minskas och 

sjukvården effektiviseras genom medvetenhet om problem och risker vid 

läkemedelshanteringen. Därför är det intressant att studera hur felaktig 

läkemedelshantering har rapporterats i aktuell forskning. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa problem och risker vid sjuksköterskans 

läkemedelshantering: 

 

Frågeställningar 

• Vilka fel kan uppstå under läkemedelshanteringen och när under 

hanteringen inträffar felen? 

• Vilka faktorer kan påverka att läkemedelsrelaterade felbehandlingar 

uppstår? 
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METOD 

Litteratursökning 

Studien har genomförts som en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som 

svarar mot vårt syfte och våra frågeställningar. Sökning av artiklar har gjorts i 

Mittuniversitets databas Pubmed. Sökningarna redovisas i tabell 1. 

Avgränsningar som gjorts vid sökningarna var;  

• Nursing journals, för att gränsa sökningen till artiklar som berör 

sjuksköterskans arbete. 

• Humans, begränsning till vård av människor och inte djur. 

• ≤5 år, för att få aktuell forskning inom området. 

• Språk: engelska, svenska och norska. 

• Abstract, för att få större antal träffar av vetenskapliga artiklar. 

Vid de olika sökningarna var träffarna ofta samma, dessa har då endast noterats 

vid en av de redovisade sökningarna i tabell 1. Manuella sökningar har också 

gjorts utifrån referenslistor och relaterade länkar på Pubmed. 

Urval 

Första urvalet av artiklar gjordes utifrån att titeln passade mot syftet och 

frågeställningarna. Här exkluderades review-artiklar. I de artiklar vi valde ut 

efter titel i urval 1 läste vi abstract och kontrollerade mot syfte och 

frågeställningar. De artiklar som inte stämde mot syftet och frågeställningarna 

samt de som vi inte bedömde som vetenskapliga, till exempel 

populärvetenskapliga artiklar, valdes bort vid urval 2. Slutligen inkluderades 9 

artiklar till vår studie. 

Granskning och värdering 

Av de utvalda artiklarna, som hittades i fulltext, läste båda författarna igenom, 

granskade och värderade dem utifrån granskningsmall av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 154-157).  En sammanställning av granskade och värderade 

artiklar som inkluderats i vår studie ses i bilaga 1. Artiklar vi bedömde som låg 

kvalitet exkluderades. Det vi tittat på när vi granskat artiklarna är bl.a. 

urvalsförfarande, undersökningsgruppens storlek, vilka mätinstrument som 

använts, analysmetod och om resultaten är generaliserbara. 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 
Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 1  
Titel 

Urval 2  
Abstract + 

Fulltext 

Inkluderade artilar 

 
Pubmed 
070904 

medication 
errors/nursing 
NOT students. 

≤5 år 
Humans, 
Språk: engelska, 
svenska, norska. 
Abstract. 

 
62 

 
17 

 
8 

- Mayo, A.M., & Duncan, D. 
- Handler, S.M., Nace, D.A., Studenski, S.A., 
& Fridsma, D.B. 
- Tang, F-I., Sheu, S-J., Yu, S., Wei., I-L., & 
Chen, C-H. 
 

 
Pubmed 
070904 

drug 
administration/ 
nursing  
AND errors 

≤5 år 
Humans.  
Språk: engelska, 
svenska, norska. 
Abstract. 
Nursing journals. 

 
118 

 
6 

 
5 

- Balas, M.C., Scott, L.D., & Rogers, A.E. 
- Maricle, K., Whitehead, L., & Rhodes, M. 
 

 
Pubmed 
070906 

drug  errors 
 AND nursing 

≤5 år 
Humans. 
Språk: engelska, 
svenska, norska. 
Nursing journals. 
Abstract. 

 
198 

 
20 

 
1 

- Ulanimo, V.M., O´Leary- Kelley, C., & 
Connolly, P. M. 

 
Pubmed 
070906 

Drug 
administration 
AND medication 
safety 

≤5 år 
Humans.  
Abstract. 
Språk: engelska, 
svenska, norska. 
Nursing journals. 

 
125 

 
21 

 
2 

- Stetina, P., Groves, M., & Pafford, L. 
 
 

 
 
 

 Manuell sökning 
från referenslistor 
och relaterade 
länkar. 

    - Barker, K.N., Flynn, E.A., Pepper, G.A., 
Bates, D.W. , & Mikeal, R. L. 
- Lisby, M., Nielsen, L.P., & Mainz, J. 

 

Analys 

Vi har inspirerats av Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av manifest 

innehållsanalys med kvalitativ ansats. Innehållsanalys innebär att texten 

systematiskt klassificeras. Detta för att möjliggöra identifiering av  mönster och 

kategorier i texten (Forsberg & Wengström, 2003, s.146-147). Artiklarnas 

resultat som svarade mot vårt syfte delades in i meningsenheter som sedan 

kondenserades. Den kondenserade texten kategoriserades genom att text med 

liknande innehåll slogs ihop till underkategorier och kategorier. Exempel på hur 

Vi har analyserat innehållet i texten visas i tabell 2. 
Tabell 2. Exempel på förfarande vid innehållsanalys. 
Meningsenhet  
engelska 

Meningsenhet översatt 
till Svenska 

Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Approximately 33% of the actual 
medication errors were because of 
late administration with many of 
the participants expressing that 
high patient acuity and haevy 
workloads hindered their ability to 
administer medications in a timely 
fashion. 

Ungefär 33% av de aktuella 
läkemedelsrelaterade felbehandlingarna 
berodde på sen administration, som 
många av deltagarna uttrycker att hög 
patienttäthet och hög arbetsbelastning 
hindrar deras förmåga att administrera 
läkemedel i rätt tid.  

Orsaker till 
läkemedelsrelaterade 
felbehandlingar kan 
vara hög 
arbetsbelastning 

Hög 
arbetsbelastning 

Arbetsmiljö-
relaterade faktorer 

Also, it was common for nurses to 
describe interruptions and 
distractions when preparing 
medications. For example, one 
nurse stated that “I was interrupted 
by the charge RN twice, the 
thelephone was ringing and I had 
to answer it (and) a circulating 
nurse needed my help, all while I 
was trying to calculate a pediatric 
dose of liquid acetaminophen 

Alltså, det var vanligt att 
sjuksköterskorna beskrev att de blev 
avbrutna och distraherade när de 
förberedde läkemedel. Till exempel en 
sjuksköterska berättade att ”Jag blev 
avbruten av avdelningschefen två 
gånger, telefonen ringde och jag 
ansvarade för den samtidigt som en 
annan sjuksköterska behövde min hjälp, 
allt detta medan jag försökte räkna ut en 
dos av acetaminophen till en pediatrisk 
patient”. 

Distraktion är en orsak 
som kan leda till 
läkemedelsrelaterade 
felbehandlingar 

Distraktion vid 
läkemedels-
hantering 
 

Arbetsmiljö-
relaterade faktorer 

Wrong administration technique 
only included injections. Of the 24 
injections observed in our study, 
five errors were detected. 

Fel administrationsteknik inkluderade 
endast injektioner. Av de 24 
observerade injektionerna i studien var 
fem felaktiga. 

Felaktig 
injektionsteknik är ett 
administrationsfel som 
förekommer. 

Felaktig 
administration 

Fel inträffar under 
läkemedels-
hanteringens alla 
stadier. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vi har försökt översätta artiklarnas resultat noggrant språkligt och analysmässigt 

för att det ursprungliga resultatet ska återges korrekt och med respekt.  Vår 

ambition var att de inkluderade artiklarna skulle innehålla etiska överväganden. 

Samtliga av inkluderade artiklar i vår studie redovisar dock inte etiska 

överväganden. 

 

RESULTAT 

                      Utifrån analysen skapades två kategorier med tillhörande underkategorier som 

 redovisas i figur 1. 
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Figur 1. Resultatöversikt 

 

Läkemedelsrelaterade felbehandlingar sker under samtliga av 

läkemedelshanteringens stadier (Lisby, Nielsen & Mainz, 2005). Sjuksköterskor 

upplevde att de flesta läkemedelsrelaterade felbehandlingarna inträffade under 

administrationen eller iordningställandet. Ofta kan dock felen relateras till en 

kombination av flera processer i läkemedelshanteringen (Handler et al., 2004). 
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Det framkom i en studie att sjuksköterskor anser att ett flertal faktorer bidrar till 

att läkemedelsrelaterade felbehandlingar sker (Tang et al., 2007). 

 

Fel inträffar under läkemedelshanteringens alla stadier 

Fel uppstår vid ordination och dokumentation 

Sjuksköterskorna ansåg att läkarens otydliga och ibland oläsbara handstil många 

gånger var orsak till felbehandling. En annan vanlig orsak till fel ansågs vara att 

läkaren gjort en felaktig ordination (Mayo & Duncan, 2004; Ulanimo, O’Leary-

Kelley & Connolly, 2007). Fel i samband med utskrivning berodde till 50 % på 

att patienten blivit ordinerad en ny medicin eller att ändringar gjorts i tidigare 

läkemedelsordination (Lisby et al., 2005). Sjuksköterskorna beskrev också att 

det var vanligt att ordinationer blir felaktigt avskrivna till läkemedelslistan 

(Balas, Scott & Rogers, 2004). En patient fick exempelvis dubbel dos 

antibiotika då felaktiga tider blivit inskrivna i läkemedelslistan (Stetina, Groves 

& Pafford, 2005). Sjuksköterskorna i en studie beskrev att fel inträffade genom 

att  de skrev i fel tabell eller ruta i läkemedelslistan och det förekom även att de 

noterade i fel läkemedelslista. Läkemedelsrelaterade felbehandlingar kunde även 

uppstå då sjuksköterskan gav läkemedel enligt muntlig rapport i stället för att 

läsa i dokumentationen (Balas et al., 2004). 

Fel uppstår vid dispensering och iordningställande 

I en studie från Taiwan (Tang, et. al, 2005) uppgavs att 26,4 % av alla 

läkemedelsrelaterade felbehandlingar berodde på att patienten fått fel läkemedel. 

Liknande resultat har framkommit i en studie av Balas et al. (2004). Däremot 

visar en tredje studie att av alla felaktigt givna läkemedelsdoser var endast 4 % 

fel läkemedel (Barker et al., 2002). En vanlig orsak till att patienter fått fel 

läkemedel var att sjuksköterskorna har förväxlat två läkemedel med liknande 

namn. Att fel läkemedel givits kan även ha berott på att läkemedlets förpackning 

eller etikett var av dålig kvalitet eller skadad (Mayo & Duncan, 2004, Ulanimo 

et al., 2007). 

 

Ungefär 10 % av de rapporterade läkemedelsrelaterade felbehandlingarna 

inträffade under iordningställandet (Handler et al., 2004).  Sjuksköterskors 
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uppfattning var att en vanlig orsak till dessa fel var felaktig beräkning vid 

iordningställande av läkemedel (Mayo & Duncan, 2004, Ulanimo et al., 2007). 

Datoriserade hjälpsystem fanns för dispensering samt elektroniska 

läkemedelslistor. Sjuksköterskor upplevde att läkemedelsrelaterde felen 

minskade efter införandet av hjälpsystem (Ulanimo et al., 2007). Stetina et al. 

(2005) visar däremot i sin studie att sjuksköterskorna upplevde för stor tillit till 

hjälpsystemen och allvarliga fel inträffade. Till exempel var en 

dispenseringsautomat avsedd för ampicillin men var fylld med amoxicillin, detta 

upptäcktes inte på avdelningen. 

 

I tre skilda studier har framkommit att mellan 17 % och 36 % av alla 

läkemedelsrelaterade felbehandlingarna berodde på att patienten fått en felaktig 

dos (Balas et al., 2004; Barker et al., 2002; Tang et al., 2007). Utebliven dos 

räknades till den näst vanligaste läkemedelsrelaterade felbehandlingen i en 

studie från USA (Barker et al., 2002), det bekräftas även av andra studier att 

utebliven dos var ett mycket vanligt fel (Balas et al., 2004; Maricle, Whitehead 

& Rhodes, 2007). 

Fel uppstår vid administrering 

Ett av de vanligaste felen som förekom var att läkemedel administrerades på fel 

tidpunkt (Barker et al., 2002; Lisby et al., 2005; Maricle et al., 2007; Tang et al., 

2007). Sjuksköterskor tyckte dock inte att exakt rätt tidpunkt för administration 

var lika viktigt i läkemedelshanteringen som de andra elementen i ”5 rights”; 

rätt patient, rätt dos, rätt läkemedel och rätt administrationssätt. Enligt många 

sjuksköterskor var det situationen som avgjorde om det var en 

läkemedelsrelaterad felbehandling, exempelvis en stunds försening med 

antibiotikadosen gjorde mindre än ett blodsockerfall (Stetina et al., 2005). 

 

Bristfällig eller utebliven identitetskontroll av patient trodde många 

sjuksköterskor var en vanlig orsak till läkemedelsrelaterade felbehandlingar 

(Mayo & Duncan, 2004; Ulanimo et al., 2007). Om fel patient fått ett läkemedel 

på grund av bristande identitetskontroll blir det många fel av ett enda misstag. 

Vid observation av 412 administrerade doser var 166 feladministrerade, av dessa 

visades att vid 150 av dessa var identitetskontrollen bristfällig (Lisby et al., 
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2005). Att fel patient fått läkemedel stod för 11,1 % av alla läkemedelsrelaterade 

felbehandlingar, enligt en studie från Taiwan (Tang et al., 2007). I en studie från 

USA var motsvarande siffra 7,8 % (Balas et al., 2004).  

Sextio procent av de rapporterade läkemedelsrelaterade felbehandlingarna 

inträffade under administreringsprocessen (Handler et al., 2004). Flera studier 

visade att dessa fel i huvudsak berodde på felaktigt administrerat läkemedel 

(Balas et al, 2004; Maricle et al., 2007; Tang et al., 2007). Exempel på felaktigt 

administrerat läkemedel kan vara subkutan injektion istället för intravenös 

injektion (Balas et al., 2004).  Av 24 observerade injektioner var 5 av dessa 

givna med fel administrationsteknik (Lisby et al., 2005). Sjuksköterskorna 

uppfattade att en annan orsak till fel kan vara infusionsutrusning av olika typer 

och funktioner som förvirrade personalen, detta kunde leda till att 

sjuksköterskan ställde in eller startade upp infusionsutrustningen felaktigt 

(Mayo & Duncan, 2004; Ulanimo et al., 2007). 

 

Vid akuta händelser på avdelningen ansågs sjuksköterskan ha kompetensen att 

prioritera vad som bör göras i första hand. Sen administration av läkemedel eller 

en överhoppad dos var accepterat som en del av sjuksköterskans bedömning. 

Sjuksköterskor ansåg att läkemedelsadministration på fel tid inte var en riktig 

läkemedelsrelaterad felbehandling om det inträffade andra  mer akuta saker på 

avdelningen (Stetina et al., 2005). Vid en studie tillsattes en panel med 3 läkare 

som skulle bedöma allvarligheten hos observerade fel och läkarna ansåg att 

tidpunkten för administration inte var ett så allvarligt fel (Barker et al., 2002). 

 

De läkemedlen som är vanligt förekommande vid läkemedelsrelaterade 

felbehandlingar är antibiotika, hjärt- kärlmediciner, elektrolyt- och 

glucoslösningar samt CNS-preparat (Handler et al., 2004; Lisby et al., 2005; 

Tang et al., 2007).  

Arbetsmiljörelaterade faktorer 

Hög arbetsbelastning  

I studien av Balas et al. (2004) angavs att 33,6 % av de läkemedelsrelaterade 

felbehandlingarna berodde på sen administration. Det i sin tur orsakades av hög 
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arbetsbelastning som hindrade sjuksköterskans möjlighet att administrera i rätt 

tid (a.a.). Hög arbetsbelastning ledde till trötta och utmattade sjuksköterskor, 

vilket var en av de vanligaste orsakerna till läkemedelsrelaterade 

felbehandlingar ansåg sjuksköterskor (Mayo & Duncan, 2004; Ulanimo et al., 

2007). Risken för att andra läkemedelsrelaterade fel inträffade ökade däremot 

vid akuta lägen p.g.a. ökad stress (Stetina et al., 2005). 

 

Vid jämförelse mellan dag- och kvällsskift observeras något fler 

läkemedelsrelaterade felbehandlingar på dagskiftet, skillnaden var dock inte 

signifikant (Maricle et al., 2007). Noterbart var att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan olika typer och storlekar på avdelningar, endast ett 

undervisningssjukhus i en studie hade lägre antal fel (Barker et al., 2002).  

Distraktion vid läkemedelshantering 

Sjuksköterskor upplevde att en vanlig orsak till läkemedelsrelaterade 

felbehandlingar var att sjuksköterskan vid läkemedelshanteringen blev avbruten 

och distraherad av patienter, medarbetare eller telefon som ringde (Balas et al., 

2004; Mayo & Duncan, 2004; Ulanimo et al., 2007). Ofta ville många ha 

sjuksköterskans uppmärksamhet samtidigt som denne bland annat 

iordningställde läkemedel (Balas et al., 2004). Diskussioner mellan kollegor, 

under iordningställandet, var en faktor till att fel uppkom samtidigt som många 

fel upptäcktes genom detta. Exempelvis använde en sjuksköterska fel 

koncentration av ett läkemedel, detta upptäcktes då en medarbetare 

dubbelkontrollerade innan administration (Balas et al., 2004).  

Personalens attityder och erfarenheter påverkar 

Vanligt förekommande orsaker till att felen uppstod ansågs vara nonchalant, 

nyanställd samt nyutexaminerad personal. Medellängden på yrkeserfarenhet vid 

läkemedelsrelaterade felbehandlingar var i genomsnitt 2,2 ± 0,7 år (Tang et al., 

2007). Vid en studie kunde man vid två av avdelningarna koppla samman ett 

signifikant antal fel med en enda sjuksköterska från respektive avdelning 

(Maricle et al., 2007). Studier visade på att sjuksköterskor behöver få utbildning 

och påminnas om vad som utgör en läkemedelsrelaterad felbehandling och när 

det bör rapporteras till avdelningschef och läkare (Ulanimo et al., 2007). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att läkemedelsrelaterade felbehandlingar 

uppstår under läkemedelshanteringens alla stadier och ofta är det flera faktorer 

under olika stadier som bidrar till att det blir fel. Hög arbetsbelastning, 

distraktion, attityder och erfarenhet är påverkande faktorer som bidrar till att 

läkemedelsrelaterade felbehandlingar sker. Samtliga av de inkluderade 

artiklarna i vår studie visar att liknande fel och problem förekommer i olika 

delar av världen, oavsett vårdinrättningens storlek och typ. Studierna visar också 

att många fel som görs inte bedöms som allvarliga och rapporteras därför inte. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor anser att otydliga och oläsbara ordinationer 

och läkemedelslistor är en vanlig orsak till läkemedelsrelaterade 

felbehandlingar. Detta bekräftar O’Shea (1999) i en reviewartikel där hon 

nämner en studie av Howell där det granskats 370 st. 

läkemedelsordinationsblad. Femton procent av dessa hade otydliga 

läkemedelsordinationer. I vårt resultat framgår att sjuksköterskan förväxlat 

läkemedel med liknande namn och på så vis administrerat fel läkemedel. 

Läkemedelsverket (URL 5) nämner att de vanligaste felen är förväxling av 

namn, styrkor och beredningsform samt att de förväxlade 

läkemedelsförpackningarna liknar varandra. De arbetar med att minimera dessa 

risker och därför är det viktigt att personalen rapporterar alla förväxlingar som 

sker. Schulmeister (2006) menar att datoriserade läkemedelsordinationer och 

streckkoder på läkemedlen kan minska antalet förväxlingsfel där 

läkemedelsnamnet ser ut eller låter lika. Dessa fel kan även bero på att 

läkemedlen fått ”smeknamn” som liknar andra läkemedelsnamn och att läkaren 

inte skriver ut det hela rätta namnet på läkemedelsordinationen.  

 

Vi anser att läkemedelslistorna bör vara skrivna på dator för att undvika att 

ordinationerna blir felaktigt tolkade. För att läkemedelshanteringen inte ska vara 

beroende av ett fungerande datorsystem anser vi också att läkemedelslistor bör 

skrivas ut i pappersform.  
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Vi tror att läkemedelsrelaterade felbehandlingar kommer att fortsätta att finnas 

trots att man för in säkerhetssystem, men felen kommer kanske att ha andra 

orsaker och vara svårare att upptäcka. Dessa system kan minska den mänskliga 

faktorns påverkan och allvarliga fel kanske kan förebyggas. Däremot kan 

systemen ge en falsk trygghet om sjuksköterskan har en allt för stor tillit till 

säkerhetssystemen och inte kontrollerar manuellt innan administration. Vårt 

resultat visade också att bristande kunskaper i matematik är ett problem bland 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter och det leder till felberäkningar vid 

iordningställandet av läkemedel. Detta bekräfta O’Shea (1999) med flera artiklar 

i sin reviewartikel. 

 

Elektrolyt- och glucoslösningar hör till de läkemedel som ofta förekommer vid 

läkemedelsrelaterade felbehandlingar. Det kan finnas ett samband med att 

infusionsutrustningarna blir allt mer avancerade. Resultatet visade att personalen 

blev förvirrad av olika typer och funktioner hos infusionsutrustningar. Vår åsikt 

är att all medicinskteknisk utrustning blir allt mer avancerad och ställer högre 

krav på att personalens tekniska kunnande.  

 

Av resultatet framgår att ett vanligt fel är bristande identitetskontroll och om det 

blir fel får patienten även fel läkemedel, fel dos, fel administrationssätt på fel 

tid. I en artikel av Englebright och Franklin (2005) föreslås hur säkerheten kan 

öka vid läkemedelsadministrationen genom användning av streckkoder och dess 

teknologi.  

I resultatet framkom att ny personal och nyutexaminerad personal kan vara en 

orsak till läkemedelsrelaterade felbehandlingar.  I O’Sheas (1999) reviewartikel 

nämns att färre fel har rapporterats av sjuksköterskor som arbetat eller varit 

anställd på arbetsplatsen i mer än ett år, än nyanställda eller nyutexaminerade. 

Hon nämner att orsaken till att nya sjuksköterskor sannolikt gör fler fel kan vara 

den nya arbetsmiljön. Läkemedelsrelaterade felbehandlingar ökade när tillfällig 

personal arbetade, däremot minskade felen när den ordinarie personalen 

arbetade övertid. I resultatet framkom även att en stor del av felen gjordes av en 

enda sjuksköterska. Anderson och Webster (2001) nämner ett uttalande om att 

noggranna sjuksköterskor sällan gör fel och att bara de slarviga och nonchalanta 

sjuksköterskorna står för felen. Fel är en konsekvens av den mänskliga faktorn 
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och oundvikliga och på de flesta avdelningar finns en mängd av möjligheter som 

bidrar till att det blir fel. Enligt Kohn, Corrigan och Donaldson (2000, s. 49) är 

inte problemet sämre fungerande människor utan ett system som behöver 

förbättras och bli säkrare.  

 

I vårt resultat har vi kommit fram till att flera orsaker bidrar till att det blir fel. 

Om orsakerna till fel beror på en dålig organisation, t.ex. hög arbetsbelastning 

eller dåliga rutiner, tycker vi att det är fel att en sjuksköterska kan bli anmäld för 

en felbehandling. I en artikel ur tidningen ”Vårdfacket” beskrivs ett fall där ett 

barn avlider efter en läkemedelsrelaterad felbehandling. En sjuksköterska 

dömdes för vållande till annans död och fick villkorlig dom och dagsböter trots 

att analys av händelsen visade att organisationen hade stora brister i rutinerna 

(Ejd, 2006). Enligt en annan studie (O’Shea, 1999) ökade läkemedelsrelaterade 

felbehandlingar vid ökad arbetsbelastning. Vi tror att hög arbetsbelastning leder 

till stress som i sin tur gör det lättare att bli distraherad. För mycket att hålla reda 

på under arbetet gör att tankarna är på många håll samtidigt och under 

läkemedelshanteringen uppkommer fel lättare eftersom det blir svårt att fokusera 

på uppgiften. Ibland kanske inte arbetsbelastningen är särskilt stor men att yttre 

distraktioner gör att koncentrationen inte räcker till för att utföra 

läkemedelshanteringen korrekt på alla punkter. Vi tror också att 

arbetsbelastningen kan vara relaterad till erfarenhet. En erfaren sjuksköterska 

har större kunskap inom sitt arbetsområde och rutiner som den oerfarna 

sjuksköterskan inte hunnit få. Detta kan vara en anledning till att oerfarna 

sjuksköterskor står för en större del av felen. Om en enskild sjuksköterska står 

för en stor del av felen tycker vi också att det är avdelningschefens ansvar att ta 

upp det med den sjuksköterskan och komma till rätta med problemet.  

 

Resultatet visar att en annan orsak till läkemedelsrelaterade felbehandlingar är 

distraktion. I en studie av Pape (2003) använde de sig av liknande 

säkerhetssystem som flygbolagen använder för att öka säkerheten. Röda västar 

med texten ” Medsafe Nurse Do not disturb” användes och en signifikant 

minskning av antalet distraktioner kunde noteras. De vanligaste distraktionerna 

var personal som avbröt under administrering samt störning av pågående 

konversation i närheten. O’Shea (1999) bekräftar också detta i sin reviewartikel 
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där hon nämner att sjuksköterskor administrerar läkemedel i en ibland kaotisk 

miljö, där många gör anspråk på deras tid. Även i Sverige skriver 

läkemedelsverket (URL 5) att den vanligaste orsaken till förväxling är stress och 

hög arbetsbelastning.  

 

Intressant är att vi genomgående i studierna kunde se problem hos personalen att 

identifiera vad som är läkemedelsrelaterade felbehandlingar. Sjuksköterskor 

tyckte sig inte ha gjort något fel om läkemedlen delat något sent på grund av att 

något akut inträffat på avdelningen. Åsikterna är delade om när det egentligen är 

en felbehandling vid sen administration. Delade åsikter gäller också vid vilka 

incidenter som ska avvikelserapporteras. Vi tycker att tydliga kriterier ska tas 

fram för varje avdelning där det framgår vad som ska rapporteras. Det ska också 

lyftas fram vikten av avvikelserapportering för att kunna förbättra 

arbetssituationen för sjuksköterskorna. Synen på avvikelserapporteringen ska 

inte vara att den som gjort felet ska bli utpekad och anklagad utan att det ska ses 

som ett instrument som kan användas för utveckling inom organisationen. 

Metoddiskussion 

Vid artikelsökningarna kom samma artiklar upp vid flera av sökningarna. Detta 

ansåg vi positivt då det tyder på att vi trots olika sökordskombinationer lyckats 

ringa in vårt syfte så att träffarna blir desamma. Vi valde att inkludera artiklar 

som var tillgängliga i fulltext. Detta för att beställning av artiklar är kostsamt 

samt osäkerhet om artiklarnas vetenskaplighet och relevans var hållbara innan vi 

sett dem. Många artiklar som exkluderats p.g.a. detta har verkat intressanta och 

skulle ha kunnat tillföra vår studie viktigt material och det kan därför ses som en 

svaghet i vårat arbete. Våra begränsningar vid sökningarna kan också ha negativ 

betydelse för urvalet av artiklar, t.ex. begränsningen ”nursing journals” kan ha 

tagit bort bra artiklar som publicerats i medicinska tidsskrifter. 

 

 I vissa av studiens inkluderade artiklar ansåg vi att något för få deltagare varit 

med. Dessa har ändå inkluderats då vi tyckte att de visade på liknande resultat 

som studierna med stort antal deltagare. Att samtliga inkluderade artiklar visade 

på liknande resultat är en styrka med studien.  
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Analysmetoden som använts i studien var lite svår vid kvantitativa resultat som 

t.ex. tabeller. Problem under studiens gång har varit att återge siffror i resultaten 

på ett intressant och sammanhängande sätt och som är jämförbara med varandra. 

Studierna som inkluderades hade olika kriterier för vad som var en 

läkemedelsrelaterad felbehandling, t.ex. en studie redovisade antal fel av alla 

möjligheter till fel medan en annan redovisade antal fel av delade doser. 

Slutsatser 

Läkemedelshanteringen, med dess risker och problem, är ett viktigt ämne som 

måste diskuteras och lyftas fram kontinuerligt. Vi anser att det är viktigt med 

goda kunskaper i läkemedelsberäkning. Därför tror vi att det vore bra med 

regelbundna repetitionstillfällen även för legitimerade sjuksköterskor. För att 

undvika att det blir fel vid infusion vore det bra om lätthanterad 

infusionsutrusning tas fram med tydliga instruktioner och larmsystem. 

 

Bra rutiner vid läkemedelshanteringen är viktigt för att förebygga fel. 

Identitetskontroll t.ex. handlar i huvudsak om att ha bra rutiner och att göra 

identitetskontrollen till en vana. Bristande identitetskontroll kan ha förödande 

effekter och måste lyftas fram som en viktig punkt i det förebyggande arbetet.  

 

Vår åsikt är att regelbunden utbildning i medicinsk teknik, läkemedelsberäkning 

och avvikelserapportering är bra prevention för läkemedelsrelaterade 

felbehandlingar. 

 

Intressant vore att i framtida studier ta reda på när sjuksköterskor rapporterar 

samt vilka fel som anmäls till Patientombudsmannen och Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Med tanke på den snabba utvecklingen 

inom datoriserade system skulle vi också, i kommande studier, vilja se dess 

påverkan på patientsäkerheten.  

 

 

 
 

 17



REFERENSER  
(* = inkluderad i resultatet) 
 
Anderson, D.J., & Webster, C.S. (2001). A systems approach to the reduction of 
medication error on the hospital ward. Journal of advanced nursing, 35(1), 34-
41.  
 
*Balas, M.C., Scott, L.D., & Rogers, A.E. (2004). The Prevalence and Nature of 
Errors and Near Errors Reported by Hospital Staff Nurses. Applied Nursing 
Research, 17(4), 224- 230. 
 
*Barker, K.N., Flynn, E.A., Pepper, G.A., Bates, D.W., & Mikeal, R. L. (2002). 
Medication Errors Observed in 36 Health Care Facilities. Archives of Internal 
Medicine, 162(16), 1897- 1903. 
 
Ejd, M. (2006). Varför dog Anna? Analys visar många brister. Vårdfacket, 
30(4), 18. 
 
Englebright, J.D., & Franklin, M. (2005). Managing a New Medication 
Administration Process. The journal of nursing administration. 35(9), 410-413. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in 
nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. 
Nurse Education Today, 24(2),105-112.  
 
*Handler, S.M., Nace, D.A., Studenski, S.A., & Fridsma, D.B. (2004). 
Medication Error Reporting in Long- Term care. The American Journal of 
Geriatric Pharmacotherapy, 2(3), 190- 196. 
 
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). 
 
Kohn, L.T., Corrigan, J.M. & Donaldson, M.S. eds (2000). To Err Is Human: 
Building A Safer Health System. Washington D.C.: Institute of Medicine of the 
National Academy of  Sciences. 
 
Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
 
*Lisby, M., Nielsen, L.P., & Mainz, J. (2005). Errors in the medication process: 
frequency, type, and potential. International Journal for Quality in Health Care, 
17(19), 15- 22. 
 
*Maricle, K., Whitehead, L., & Rhodes, M. (2007). Examining Medication 
Errors in a Tertiary Hospital. Journal of nursing Care Quality, 22(1), 20-27. 
 
*Mayo, A.M., & Duncan, D. (2004). Nurse Perceptions of Medication Errors – 
What We Need to Know for Patient Safety. Journal of nursing Care Quality, 
19(3), 209-217. 

 18



 
O´Shea, E. (1999). Factors contributing to medication errors: a literature review. 
Journal of Clinical Nursing, 8(5), 496-504. 
 
Pape, T.M. (2003). Applying Airline Safety Practices to Medication 
Administration. Medsurg nursing 12(2), 77-93. 
 
Schulmeister, L. (2006) Look-Alike, Sound-Alike Oncology Medications. 
Clinical Journal of Oncology Nursing, 10(1), 35-41. 
 
Simonsen, T. & Aarbakke, J. (2004). Illustrerad farmakologi 1. (Översättare: H. 
Nordlund). Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och 
sjukvården. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:28) och allmänna råd 
om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 
 
*Stetina, P., Groves, M., & Pafford, L.(2005). Managing Medication Errors- A 
Qualitative Study. Medsurg Nursing, 14(3), 174- 178. 
 
*Tang, F-I., Sheu, S-J., Yu, S., Wei, I-L., & Chen, C-H. (2007). Nurses relate 
the contributing factors involved in medication errors. Journal of Clinical 
Nursing, 16(3), 447- 457. 
 
*Ulanimo, V.M., O’Leary-Kelley, C., & Connolly, P.M. (2007). Nurses´ 
Perceptions of Causes of Medication Errors and Barriers to Reporting. Journal 
of nursing Care Quality, 22(1), 28-33. 
 
Wennergren, G. (2005). Fyra dödande injektioner ledde fram till Lex Maria. 
Läkartidningen, 4(102), 242-243. 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – 
en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund; Studentlitteratur. 
 
Ödegård, S. (2006) Säker vård – patientskador, rapportering och prevention 
(NHV-Rapport 2006:1). Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 
 

 

 
 

 19



Elektroniska källor 

(URL 1) 
 Socialstyrelsen (2007) 
http://www.socialstyrelsen.se/Patientsakerhet/specnavigation/Erfarenheter/Riske
r/lakemedelshantering.htm
Datum: 2007-10-19 

(URL 2) 
FASS (2005) 
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/lakemedelhalsa_artikel.jsp?articleID=18371
Datum: 2007-10-19 
 
(URL 3) 
Socialstyrelsen (2005) 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E1669CDB-CEEA-45F1-A254-
53016B3ADEF4/4521/20051018.pdf
Datum: 2007-10-22 
 
(URL 4) 
Landstingens ömsesidiga försäkringbolag (LÖF) ( 2007). 
http://www.patientforsakring.se/Press/Artikelmaterial/Patients%C3%A4kerhet
Datum: 2007-10-19 
 
(URL 5) 
Läkemedelsverket (2007) 
http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/Info%20fr%2
0LV/Info2007_3.pdf
2007-10-23 

 
 

 20

http://www.socialstyrelsen.se/Patientsakerhet/specnavigation/Erfarenheter/Risker/lakemedelshantering.htm
http://www.socialstyrelsen.se/Patientsakerhet/specnavigation/Erfarenheter/Risker/lakemedelshantering.htm
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/lakemedelhalsa_artikel.jsp?articleID=18371
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E1669CDB-CEEA-45F1-A254-53016B3ADEF4/4521/20051018.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E1669CDB-CEEA-45F1-A254-53016B3ADEF4/4521/20051018.pdf
http://www.patientforsakring.se/Press/Artikelmaterial/Patients%C3%A4kerhet
http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/Info%20fr%20LV/Info2007_3.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/Info%20fr%20LV/Info2007_3.pdf

	BAKGRUND
	SYFTE
	METOD
	Litteratursökning
	Urval
	Granskning och värdering
	Analys

	ETISKA ÖVERVÄGANDEN
	RESULTAT
	Fel inträffar under läkemedelshanteringens alla stadier
	Fel uppstår vid ordination och dokumentation
	Fel uppstår vid dispensering och iordningställande
	Fel uppstår vid administrering

	Arbetsmiljörelaterade faktorer
	Hög arbetsbelastning 
	Distraktion vid läkemedelshantering
	Personalens attityder och erfarenheter påverkar


	DISKUSSION
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Slutsatser

	REFERENSER 
	Elektroniska källor

	(URL 2)

