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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Läkemedelsbiverkningar utgör ett stort problem för den enskilde som drabbas och för 

samhället. Distriktssköterskor med förskrivningsrätt har ett ansvar att rapportera misstänkta 

läkemedelsbiverkningar och spontanrapportering är grunden för läkemedelssäkerhet. Studier visar att 

det finns en hög grad av underrapportering. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

distriktssköterskors kunskap och förståelse om läkemedelsbiverkningar samt deras 

handlingsberedskap för, och syn på att rapportera dessa. Metod: Semistrukturerade intervjuer med 

kvalitativ ansats användes, sju distriktssköterskor i Jämtlands län deltog. Innehållet bearbetades med 

hjälp av manifest innehållsanalys och resulterade i tre områden; Kunskap och förståelse, Syn på 

ansvarfördelning samt Handlingsberedskap. Sju kategorier identifierades. Resultat: 

Distriktssköterskorna hade kunskap och förståelse om läkemedelsbiverkningar men inhämtande av ny 

kunskap hade låg prioritet. Ansvaret för rapportering diskuterades inte på arbetsplatserna. 

Distriktssköterskorna ansåg att de hade rapporterat då de meddelat läkaren om en misstänkt 

läkemedelsbiverkning. Rapportering av läkemedelsbiverkningar ansågs vara hanterbara men kunde 

ibland leda till stora bekymmer. Rapporteringen beskrevs som undermålig och skulle kunna göras i 

större utsträckning. Slutsats: Problemområdet måste synliggöras. Fortbildning inom området kan 

förhoppningsvis leda till ökad rapportering och förbättrad läkemedelsäkerhet. På sikt ger det ett 

minskat lidande för den enskilde patienten och en ekonomisk vinst för samhället. 

 

Nyckelord 
Distriktssköterska, Innehållsanalys, Läkemedelsbiverkning, Spontanrapportering. 

 

 

 

 

ABSTRACT
  

Background: Adverse drug reactions are a major problem for the individual affected and to society. 

District nurses with prescribing rights have a responsibility to report suspected adverse drug reactions 

and spontaneous reporting is the basis for drug safety. Studies show that there is a high degree of 

underreporting. Aim: The aim of this study was to explore district nurses' knowledge and 

understanding of adverse drug reactions and their preparedness for, and approach to reporting them. 

Method: Semi-structured interviews with a qualitative approach was used, seven district nurses in 

Jämtland county attended. The contents were processed using manifest content analysis and resulted 

in three domains: Knowledge and understanding, vision for sharing responsibility and readiness to act. 

Seven categories was identified. Results: District nurses had knowledge and understanding of drug 

side effects, but acquire new knowledge had low priority. Responsibility for reporting were not 

discussed in the workplace. District nurses felt that they had reported when they informed the doctor 

about a suspected adverse drug reaction. Reporting of adverse drug reactions were considered to be 

manageable but could sometimes lead to big trouble. The reporting was described as poor and could 

be made more widely. Conclusion: The problem area must be made visible. Training in the field will 

hopefully lead to increased reporting and improved drug safety. Eventually, it gives a less suffering 

for the individual patient and an economic benefit for society. 
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INLEDNING 

Distriktssköterskans arbetsuppgifter är varierande och kompetensområdet innefattar bl.a. 

förskrivningsrätt med krav på att självständigt kunna bedöma behov, förskriva vissa läkemedel och 

att ha fördjupade kunskaper om läkemedels egenskaper, användning, ordination och biverkningar 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). I ansvaret som följer förskrivningsrätten ingår att rapportera 

läkemedelsbiverkningar där spontanrapportering är grunden för läkemedelssäkerhet (Bäckström, 

Ekman & Mjörndal, 2007; Ulfvarson, Meyer & Bergman, 2007). Idag saknas studier som fokuserar 

kring distriktssköterskors spontanrapportering av läkemedelsbiverkningar (Pulford & Malcolm 

(2010). 

 

BAKGRUND 

Efter den stora folkhälsokatastrofen på 1960-talet där kvinnor som behandlats med läkemedlet 

Neurosedyn födde barn med mycket svåra fosterskador, sattes nationella och internationella insatser 

igång för att övervaka läkemedels säkerhetsprofil (URL 1). Biverkningsrapportering är en 

förutsättning och nödvändig del i säkerhetsarbetet för att snabbt upptäcka nya läkemedelsbiverkningar 

(Beermann, 2009, s. 1137). År 2005 gav regeringen i uppdrag till Läkemedelsverket att utreda 

dåvarande rapporteringssystem för läkemedelsbiverkningar och föreslå förbättringar, där det bl.a. 

ingick främjande av sjuksköterskerapportering för de med förskrivningsrätt (Sjölin-Forsberg, 

Lindeskog, Magnusson-Lundqvist, Feltelius & Alvan, 2007). 

 

Läkemedelsbiverkning  

Samtliga läkemedel har effekter utöver de avsedda vilket leder till att förskrivare måste väga risken 

med sjukdomstillståndet mot nyttan av behandlingen. De flesta biverkningar är lindriga och för den 

enskilde är risken att dö mycket liten. Men på befolkningsnivå uppskattas att > 1000 personer dör 

varje år i Sverige till följd av biverkningar (Beermann, 2009, s. 1119), och räknas till den sjunde 

vanligaste dödorsaken (Wester, Jönsson, Spigset, Druid & Hägg, 2007). Läkemedelsbiverkning 

definieras enligt World Health Organization (WHO) som en skadlig och oavsiktlig reaktion på ett 

läkemedel som används vid profylax, diagnos, behandling av sjukdomar eller för att påverka 

fysiologiska funktioner (Simonsen & Aarbakke, 2004, s. 144; URL 2). Biverkningar delas in i typ A 

och typ B. Typ A beror på preparatets farmakologiska, fysikaliska eller kemiska effekter och 

uppträder när läkemedlet används i terapeutiska doser. De är teoretiskt förutsägbara och försvinner 

oftast vid sänkt dos eller utsättning av läkemedlet. Typ B är inte förutsägbara och sällan dosberoende. 

Till dem hör allergiska reaktioner och andra överkänslighetsreaktioner. Reaktioner uppträder ofta vid 

doser som är betydligt lägre än vad som krävs för att nå terapeutisk verkan och drabbar bara vissa 
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användare (Beermann, 2009, s. 1120-1121; Simonsen & Aarbakke, 2004, s. 146-147; URL 1).  

 

Läkemedelsbiverkningar utgör ett stort problem när det gäller läkemedelsbehandling, det är en vanlig 

orsak till sjukhusvård och ett problem för samhället i och med den ekonomiska belastning som 

biverkningarna leder till (Bäckström, Mjörndal & Dahlqvist, 2002; 2004; Ulfvarson et al., 2007). 

Undersökningar visar att 5-12% av alla inläggningar på sjukhusens medicinavdelningar orsakas av 

läkemedelsbiverkningar. De vanligaste typerna av läkemedelsbiverkningar hos vuxna är trötthet, 

utslag, gastrointestinala besvär, mag- och hjärnblödning, blod-, lever-, och njurskador (Beermann, 

2009, s. 1120; Simonsen & Aarbakke, 2004, s. 144; URL 1; Wester et al., 2007).  

 

Rapporteringsskyldighet och rapporteringsmyndigheter   

I Sverige är det obligatoriskt att rapportera misstänkta allvarliga biverkningar för läkare, tandläkare 

och sjuksköterskor med rätt att förskriva läkemedel, d.v.s. distriktssköterskor, barnmorskor och övriga 

sjuksköterskor med förskrivningsrätt. De som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård skall till 

Läkemedelsverket snarast rapportera allvarliga biverkningar som är livshotande eller som leder till 

döden, samtliga oförutsedda biverkningar samt sådana biverkningar som syns öka i frekvens 

(Beerman, 2009, s. 1137; LVFS 2001:12, 10 §). Förutom att rapportera biverkningar som uppstår av 

läkemedel, naturläkemedel och utvärtes läkemedel är det också önskvärt att rapportera biverkningar 

till följd av kosmetiska och hygieniska produkter (URL 3).  

 

I det svenska biverkningsregistret SWEDIS (Svenska Drug Information System), etablerat 1965, finns 

idag mer än 110 000 rapporter om misstänkta biverkningar och av dessa har > 95 000 bedömts ha ett 

orsakssamband mellan det misstänkta läkemedlet och symtom (M. Bäckström, Regionalt 

biverkningscentrum, Umeå, personlig kommunikation, 22 oktober, 2010). Genom detta system går 

det att skilja olika kategorier av rapporter och i systemet går det även att utläsa ålder, kön, samtidig 

medicinering och resultatet av en händelse. Var femte rapport i SWEDIS görs av en sjuksköterska 

(Ulfvarson et al., 2007) och mellan åren 2007 och 2010 inkom 26 rapporter från distriktssköterskor i 

Jämtland (M. Bäckström, Regionalt biverkningscentrum, Umeå, personlig kommunikation, 7 

september, 2010). Läkemedelsverket arbetar med en kontinuerlig uppföljning av läkemedel, vidtar 

åtgärder som kan leda till begränsad användning av läkemedlet samt omprövar ett läkemedels 

godkännande för att i enstaka fall dra in försäljningstillståndet. Det sker ett samarbete mellan andra 

EU-länders myndigheter för att klarlägga och diskutera biverkningsfrågor (URL 4). Sedan 1960-talet 

vidarebefordrar Läkemedelsverket regelbundet inrapporterade uppgifter från SWEDIS till WHO’s 

biverkningsdatabas, Vigibase. En motsvarande databas är EudraVigilance, som upprättats av 
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European Medicines Agency (EMA), den europeiska läkemedelsmyndigheten (URL 1). I och med 

Sveriges EU-medlemskap finns det en skyldighet att inom 15 dagar informera om allvarliga 

biverkningar till andra medlemsstater via EMA. Deras främsta uppgift är att skydda och främja 

människors hälsa genom att utvärdera och övervaka humanläkemedel (Beerman, 2009, s. 1138; URL 

5). 

 

Rapporteringsfrekvens och rapporteringsorsak 

Ur ett internationellt perspektiv så har rapporteringsfrekvensen i Sverige alltid varit hög och 

rapporterna är av mycket god internationell klass. Rapporteringen är ofta väldokumenterad med 

kopior från den medicinska journalen tillsammans med rapporteringsunderlaget. I Sverige erhålls ett 

svarsbrev från regionalt biverkningscentrum med information om misstänkt samband mellan den 

rapporterade biverkningen och läkemedlet. Detta kan vara anledningen till den höga 

rapporteringsfrekvensen jämfört med andra länder (Beermann, 2009, s. 1138; Ekman & Bäckström, 

2009). Men trots detta så finns ändå en hög grad av underrapportering i Sverige, studier visar att 

underrapportering kan vara så stor som t.ex. 86-100% procent, av andelen inrapporterade 

lungemoblier och tromboser (Bäckström et al., 2004; Ekman & Bäckström, 2009).  

 

Läkemedelsverket sammanställer varje år de biverkningar som hälso- och sjukvården rapporterat. 

Under 2008 inkom 4739 biverkningsrapporter och av dessa var 4563 spontanrapporter. Siffrorna 

sammanfaller nära nog med 2007 års statistik. De som rapporterade var främst läkare med 3493 

rapporter och sjuksköterskor med 1161 rapporter år 2008. De vanligaste rapporterade läkemedlen i 

rapporterna var vaccin och antikoagulantia. Det stora antalet rapporterade biverkningar speglar en 

utbredd användning ur dessa läkemedelsgrupper (Ulfvarson et al., 2007; URL 6). Svårighetsgraden 

av en reaktion är ofta avgörande för att rapportera en misstänkt biverkan eller inte. Andra faktorer 

som motiverar rapportering är om det är en reaktion på ett nytt läkemedel eller om det är en ovanlig 

reaktion (Bäckström et al., 2002; Ekman & Bäckström, 2009).  

 

Underrapporteringsorsak 

Underrapportering är ett välkänt problem. Bidragande orsaker till att sjukvårdspersonal inte 

rapporterar misstänkta biverkningar är brist på tid, prioritering av andra frågor inom vården, 

tveksamhet till att skriva en rapport enbart på misstanke om läkemedelsbiverkning samt att 

reaktionen redan är välkänd (Bäckström et al., 2002; 2004; Ekman & Bäckström, 2009). 

Underrapportering utgör ett hinder för att snabbt kunna upptäcka viktiga biverkningar (Bäckström et 

al., 2004). Studier som gjorts visar att sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap för 
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att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar. De upplevde svårigheter att rapportera en 

misstänkt biverkning på egen hand samt att identifiera hur och när en biverkning ska rapporteras 

(Bäckström et al., 2002; Ekman & Bäckström, 2009). Sjuksköterskor avstod att rapportera om 

läkaren inte såg sambandet mellan reaktionen och läkemedelsbehandlingen. Det fanns även en 

föreställning om att det endast finns säkra läkemedel registrerade ute på marknaden. Ytterligare 

orsaker till underrapportering är skuldkänsla för att förorsaka skada hos patienten, okunskap om 

biverkningsregistrets syfte och rädsla från rapportören för att bli ifrågasatt om sambandet mellan 

reaktion och läkemedel (Samuelsson, Hägg, Bäckström, Granberg & Mjörndal, 1996). 

 

Sjuksköterskors roll vid rapportering 

Att spontanrapportera läkemedelsbiverkningar är en av de mest effektiva metoderna för att upptäcka 

nya och allvarliga läkemedelsreaktioner (Bäckström et al., 2004; 2007), vilket anses av 

internationella experter som en säkerhetsåtgärd som ska prioriteras i arbetet. Det är oftast 

sjuksköterskor som administrerar läkemedel till patienter, gör iakttagelser och det är ofta de som 

uppmärksammar den ansvariga läkaren för möjliga biverkningar. Sjuksköterskors dokumentation är 

också en betydelsefull källa som inkluderar symtom som patienter besväras av, vilket kan sättas i 

relation till läkemedelsbiverkningar (Bäckström et al., 2002; Nebeker, Barack & Samore, 2004). 

Därför är det logiskt att involvera sjuksköterskor och uppmuntra dem till att rapportera 

läkemedelsbiverkningar (Bäckström et al., 2002; Ulfvarson et al., 2007). Ansvaret att rapportera en 

läkemedelsbiverkning är en följd av rätten att förskriva läkemedel och bör vara ett delat ansvar för all 

hälso- och sjukvårdspersonal (Ulfvarson et al., 2007). Distriktssköterskor med förskrivningsrätt i 

Sverige har haft rätt till att förskriva läkemedel från en begränsad läkemedelslista sedan 1994. Syftet 

med den reform som genomdrevs var att effektivisera arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal samt 

att förenkla vården av patienter (Wilhelmsson & Foldevi, 2003). Introduktion och utbildning för att 

rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar är väsentlig för att upptäcka biverkningar och det är 

viktigt att sprida den kunskapen bland hälso- och sjukvårdspersonal (Bäckström et al., 2007). 

Rapportörers egna observationer är värdefulla. Även om det ibland är svårt att avgöra om de 

uppkomna symtomen beror på medicineringen eller bakomliggande sjukdom räcker det med endast 

en misstanke om biverkning för att rapportera. Det är aldrig fel att rapportera en 

läkemedelsbiverkning (URL 1). 

 

Problemformulering 

De senaste årens studier fokuserar på läkares kunskap och attityd till läkemedelsbiverkningar samt 

sjuksköterskors uppgift att kunna vara behjälpliga att rapportera. Flertalet studier är även inriktade på 
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biverkningar och rapporteringsfrekvenser hos specifika läkemedel. Litteraturgenomgången visar att 

underrapportering av läkemedelsbiverkningar är stor. Distriktssköterskor med förskrivningsrätt ska 

enligt föreskrifter rapportera läkemedelsbiverkningar och spontanrapportering anses vara en av de 

mest effektiva metoderna för att upptäcka nya och allvarliga läkemedelsreaktioner. Frågan är om 

distriktssköterskor anser att de har vad som krävs för att möta detta ansvar. Förhoppningen med den 

här studien är att öka distriktssköterskors förståelse om vikten av spontanrapportering, och att studien 

ska bidra med information som ger underlag för riktade åtgärder, för ökad patientsäkerhet i samband 

med läkemedelsbehandling. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors kunskap och förståelse om 

läkemedelsbiverkningar samt deras handlingsberedskap för, och syn på att rapportera dessa. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes i form av intervjuer med kvalitativ metod. En kvalitativ forskningsmetod 

tillåter forskaren att värdera resultatet på ett mer detaljerat sätt. Målet med metoden är att fånga 

människors upplevelser, åsikter, känslor och kunskap om fenomen i dess verklighet (Patton, 2002, s. 

4, 14; Polit & Beck, 2008, s. 220). 

 

Urval  

Inklusionskriterierna var distriktssköterskor med förskrivningsrätt i Jämtlands län. Ingen speciell 

längd på yrkeserfarenhet åberopades, då en spridning av både ålder och yrkeserfarenhet hos 

deltagarna eftersträvades. Studien var även könsneutral. Valet av deltagare bestämdes utifrån 

studiens syfte och strategiskt urval. Att välja deltagare med varierade erfarenheter ökar chanserna för 

att belysa olika perspektiv samt få innehållsrika data (Graneheim & Lundman, 2004; Patton, 2002, s. 

230; Polit & Beck, 2008, s. 355). Antalet deltagare kan skifta beroende på den tid och de resurser som 

finns tillgängliga för undersökningen. Vanligtvis brukar 5-25 intervjuer ingå i intervjustudier. Det 

framkommer i litteraturen att forskare skulle vinna på att ägna mer tid åt förberedelser och analys av 

intervjuerna och att ha färre intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 130). Vår förhoppning var att få 

10 deltagare i studien från kommunal hemsjukvård och primärvård i Jämtlands län. 

 

Tre kommuner och sju hälsocentraler valdes ut. Som första steg i studien kontaktades enhetscheferna 

via telefon och mejl för tillåtelse att få genomföra intervjustudien. Sju av 10 enhetschefer hade inte 
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möjlighet att utse deltagare till studien med anledning av tidsbrist och nedskärningar i verksamheten. 

De chefer som gav samtycke till att genomföra studien erhöll ett informationsbrev (Bilaga 1) och en 

inbjudan för vidarebefordran till deltagarna (Bilaga 2). Enhetscheferna valde ut deltagare och 

lämnade namnuppgifter på dessa. Deltagarna kontaktades för att planera intervjuerna och 

påminnelsemejl skickades till de som inte hade besvarat inbjudan. Antalet deltagare som slutligen 

inkluderades i studien var sju. Samtliga var kvinnor i åldrarna 32 till 53 med en genomsnittsålder på 

42 år. Alla deltagarna var anställda inom kommunal hemsjukvård men en deltagare arbetade även vid 

en hälsocentral. De hade arbetat som distriktssköterskor i mellan ett och nio år med en varierad 

yrkeserfarenhet som sjuksköterskor mellan tre till 21 år. Deltagarnas samtycke inhämtades via 

svarstalong vid intervjutillfället (Bilaga 3).  

 

Kontext 

Aspekten kontext, d.v.s. deltagarnas situation i det sammanhang i vilket studien genomfördes ansågs 

viktig för undersökarna att ha med sig under arbetets gång (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 

162). Distriktssköterskorna beskrev sin arbetsmiljö och sina arbetsuppgifter till största delen som ett 

ensamarbete, där de hade ett eget ansvar över de dagliga uppgifterna och patienterna inom sitt 

område. De upplevde ett bra teamarbete med andra distriktssköterskor, undersköterskor, läkare och 

rehabiliteringspersonal. Det fanns möjlighet att reflektera och diskutera patientfall med kollegor samt 

ta hjälp av varandra och vid mer akuta fall tillsammans göra hembesök för gemensamma 

bedömningar.  

 

Datainsamling 

Öppna semistrukturerade intervjuer genomfördes vid deltagarnas arbetsplatser. Syftet med öppen 

intervju är att förstå de uppfattningar, attityder och förväntningar som skapar människors livsvärld 

(Krippendorff, 2004, s. 139). Semistrukturerade intervjuer används när undersökarna vet vad de vill 

fråga men inte kan precisera hur svaren kommer att bli (Polit & Beck, 2008, 394). En frågeguide med 

tre frågeområden; Kunskap och förståelse, Handlingsberedskap samt Syn på rapportering användes. 

Tre testintervjuer gjordes vilket resulterade i att frågorna i intervjuguiden förkortades och 

förenklades samt skapade trygghet i intervjuteknik. Varje intervju började med samma 

öppningsfråga: Vilken är Din uppfattning om vad en läkemedelsbiverkning är? (Bilaga 4). Metoden 

uppmuntrar deltagarna att svara på frågorna i berättande form och undersökarna har möjlighet att 

ställa följdfrågor som ger mer detaljerad information. Frågor som kunde besvaras med ja eller nej 

undveks i möjligaste mån, liksom frågor som gick in i varandra (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

132; Polit & Beck, 2008, s. 394). Exempel på följdfrågor var: ”Berätta mer”, ”Kan du ge exempel på” 
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och ”Du beskriver”. Bandinspelning användes för att försäkra att deltagarnas berättelser inte skulle 

förvanskas eller att information skulle gå förlorad (Polit & Beck, 2008, s. 386). Intervjuerna utfördes 

av båda undersökarna, där de i varannan intervju turades om att ställa frågor och föra anteckningar. 

Intervjuerna varade i 20-30 minuter. Råmaterialet från de bandade intervjuerna transkriberades 

ordagrant, avidentifierades och kodades. 

 

Analys 

Manifest innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992) inspirerade till vald metod, medan 

förfaringssättet i analysprocessen till viss del inspirerats av Graneheims och Lundmans (2004) 

förslag. Texterna lästes enskilt och tillsammans för att få en djupare förståelse och helhet 

(Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån de tre huvudområdena i 

intervjuguiden (Bilaga 4) markerades meningsenheter i texten med färgpennor där varje färg 

representerade ett område. Meningsenheterna kondenserades och organiserades under kategorier. 

Kategorierna identifierade kärnan, det centrala budskapet i meningsenheten och uppfattades i relation 

till helheten. Frågorna i intervjuguiden och dess svar var till hjälp för att identifiera och bilda de tre 

slutgiltiga områdena (Figur 1). 

Innehållsanalys används för att reducera texten från intervjuer för att försöka identifiera och bevara 

kärnan (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen ger möjlighet att beskriva det synliga, ytan, eller 

delar av det som klart uttryckts i texten och som sedan ofta presenteras i kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). Metoden gör det möjligt att få kunskap och förståelse av det fenomen som studeras. 

Det leder även till att det går att göra reproducerbara och giltiga slutsatser från texter till sammanhang 

samt erbjuda praktisk applicerbarhet, med mål om extern validitet (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & 

Beck, 2008, s. 287).  

 

Etiska överväganden 

Som undersökare i en intervjustudie med människor finns en skyldighet att undvika, förebygga och 

minimera all form av obehag hos deltagarna. Förfaringssättet var konfidentiellt vilket innebär ett löfte 

om sekretess, d.v.s. att den information som deltagarna lämnar inte kommer att offentliggöras på ett 

sätt som identifierar dem. Det innebär också att forskningsinformationen inte delas med utomstående 

och att all data förvaras i säkerhet (Polit & Beck, 2008, s. 170, 180). Deltagarna gav sitt samtycke 

efter skriftlig och muntlig information om studiens syfte, metod och andra relevanta aspekter på 

studien. De informerades om frivillighet att delta i studien och rätten att dra sig ur när som helst utan 

förklaring (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87; URL 7). Tillstånd har ej sökts hos etisk kommitté då 

deltagandet skett i samförstånd, d.v.s. deltagarna är myndig vårdpersonal samt att studien har utförts 
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inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS 2003:460 2§). Intervjuerna kan förutom 

nyttan för forskningsområdet även ge deltagarna en djupare förståelse om vikten av att rapportera 

läkemedelsbiverkningar samt att reflektera över problemområdet.  

 

RESULTAT 

Analysen från de sju intervjuerna resulterade i tre områden och sju kategorier (Figur 1). 

 

Figur 1 Resultatöversikt 

 

Kunskap och förståelse 

Distriktssköterskorna hade kunskap och förståelse om biverkningar av läkemedel. De kände till 

källor för att finna kunskap men inhämtande av ny kunskap hade låg prioritet, eftersom de ansåg att 

arbetet med brukarna (patienter i hemsjukvården) ska komma före. 

  

Läkemedelseffekter 

Det insatta läkemedlet fungerar inte som det är avsett att göra utan avviker från den förväntade 

effekten och leder till att brukaren mår dåligt av det, blir påverkad till det sämre. Deltagarna beskrev 

läkemedelsbiverkningar som negativa läkemedelseffekter, symtom som uppkommer efter att ett 

läkemedel har satts in som brukaren inte hade tidigare. Negativa läkemedelseffekter, biverkningar, 

beskrevs också som en oförutsedd reaktion som inte finns med i FASS (Farmaceutiska Specialiteter i 

Sverige). 

 

Att man blir tillförd ett läkemedel och får en effekt på läkemedlet som 

 man inte förväntat sig, det är en läkemedelsbiverkning för mig. 

 

Deltagarna ombads att ge exempel på biverkningar de påträffat. Ett framträdande mönster var att 

biverkningar kan uppkomma mer eller mindre hos alla läkemedel, t.ex. huvudvärk, depression, 

dåsighet och hallucinationer. Beskrivningarna vittnade om att yrsel, illamående muntorrhet och 

blodtrycksfall räknas till kända biverkningar och därmed inte är biverkningar i den bemärkelsen att 

de ska rapporteras. Ovanligare biverkningar som angavs var utslag, hög feber, kräkningar och klåda. 

Det gavs ett beskrivande exempel på att symtom som uppstod på dagen kunde relateras till sömn- 

Kunskap och förståelse

Läkemedelseffekter Kunskapskällor

Syn på ansvarsfördelning

vid rapportering

Distriktssköter-
skors roll

Samverkan

Handlingsberedskap

Rapporterings-
förfarande

Hinder för 
rapportering 

Förbättrings-
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tabletten som brukaren fick kvällen innan. Fler exempel som gavs var obstipation i samband med 

morfinbehandling och förvirring i samband med smärtlindring. Har brukaren fler än tre läkemedel är 

det viktigt att vara observant på biverkningar eftersom risken ökar med fler läkemedel.  

 

Kunskapskällor 

Det fanns skillnader och likheter i beskrivningar om inhämtande av kunskap och kunskapskällor, där 

flera av distriktssköterskorna ansåg att de var dåliga på att hålla sig uppdaterade. Det som de lärde sig 

under specialistutbildningen, men inte kommit i kontakt med så ofta, faller i glömska. Uppdatering 

sker först när de stöter på problem, i det här fallet en läkemedelsbiverkning, och inför en 

läkemedelsadministrering som kan ge akuta biverkningar, så som vid vaccinering, ansågs det viktigt 

att ta sig tid att läsa på. Ett tillfälle när det fanns möjlighet att reflektera rent generellt om bl.a. 

läkemedelsegenskaper var när distriktssköterskorna hade studenter. För att hålla sig uppdaterad inom 

allmän och specifik farmakologi och ta reda på vilka tänkbara biverkningar ett nyinsatt läkemedel 

eller nya preparat kan få, inhämtar de själva information från Läkemedelsverket och FASS, oavsett 

om det förskrivits av distriktssköterskan själv eller av läkaren.  

 

Man läser på om läkemedel inför en läkemedelsadministrering och 

 man läser på extra mycket om det kommer nya läkemedel. 

 

Distriktssköterskorna söker kunskap för att bl.a. få bekräftelse på att de symtom som observerats 

stämmer överens med dokumenterat kända biverkningar. Ytterligare information får de ibland av 

ordinarie läkare som upplyser om eventuella symtom de bör vara observanta på vid nyinsatta 

läkemedel. De framhäver i synnerhet läkare vid Storsjögläntan (ett palliativt hemsjukvårdsteam i 

Jämtland/Härjedalen) som beskrivs förstå vikten av att förklara läkemedlens förväntade effekter och 

biverkningar. Patienter som tillhör Storsjögläntan kan ha ovanliga preparat som distriktssköterskorna 

sällan kommit i kontakt med eller hört talas om tidigare.  

 

Flera av deltagarna har fått inbjudningar till föreläsningar av primärvården, läkemedelsföretag, 

Läkemedelsverket och Apoteket om bl.a. läkemedel och biverkningar, men få upplever att de av 

verksamheten haft möjlighet att delta. Samtliga deltagare önskade att den möjligheten var större. 

Inom hemsjukvården är äldre den huvudsakliga patientgruppen. Distriktssköterskorna är införstådda 

med åldersrelaterade kroppsliga förändringar, risker med polyfarmaci samt att en del preparat inte 

alls är lämpliga för äldre. Under senare år har även antalet psykiatripatienter ökat inom 

hemsjukvården och det beskrevs vara svårt att skilja mellan en misstänkt läkemedelsbiverkning och 

patienternas sjukdomsbild då symtom uppstår. Inom båda dessa områden ansågs fortbildning 
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behövas för att bredda kunskapen. 

 

När det gäller lagar och författningar får många av deltagarna information via den Medicinskt 

Ansvariga Sjuksköterskan (MAS). Det som anses vara av vikt för distriktssköterskorna skickas till 

dem via mejl. På frågan om de faktiskt tog till sig informationen så ansågs materialet från MAS vara 

nödvändigt att sätta sig in i. En deltagare upplevde inte att hon fått så mycket information tilldelat av 

MAS utan håller sig uppdaterad genom Socialstyrelsens informationsbrev, en tjänst hon begärt själv. 

Andra deltagare sökte ytterligare information via internet t.ex. Läkemedelsverkets hemsida.  

 

Syn på ansvarsfördelning vid rapportering 

Det fanns en medvetenhet om biverkningar, men ansvaret för rapportering (d.v.s. rapportering av 

misstänkt läkemedelsbiverkning till Läkemedelsverket eller Regionalt biverkningscentrum) 

diskuterades inte distriktssköterskor emellan, även om det av deltagarna ansågs viktigt att 

läkemedelsbiverkningar registreras. Beskrivningarna betonade att det fanns ett bra samarbete mellan 

olika yrkeskategorier inom verksamheten. 

 

Distriktssköterskors roll 

Distriktssköterskorna var medvetna om ansvaret att rapportera i och med förskrivningsrätten. Men de 

gav samtidigt förslag till att problemområdet borde påtalas ytterligare i distriktssköterske- 

utbildningen under förskrivningsmomentet för att tidigt poängtera vikten med ansvaret. Det ansågs 

även finnas ett behov att förtydliga och diskutera ansvaret på arbetsplatserna. Det fanns en 

föreställning om att de läkemedel som distriktssköterskorna får förskriva inte är så avancerade, sällan 

ger biverkningar samt att flertalet är receptfria, i och med det anser de sig inte hamna i situationer att 

behöva rapportera läkemedel som de själva förskrivit.  

  

…de läkemedel som vi får skriva ut det är ju faktiskt nästan bara 

 receptfria och det känns inte som om det ska bli så väldigt mycket 

 biverkningar av det vi får förskriva, så känner jag. 

 

Exempel på vad de förskriver är smärtlindrande så som paracetamol samt salvor och laxeringsmedel.  

Det framkom att synen på ansvarfördelningen med att rapportera varierade. Distriktssköterskorna 

resonerade att om symtom uppkommer som skulle kunna tyda på en misstänkt läkemedels- 

biverkning skulle de känna större ansvar att rapportera, om de själva förskrivit läkemedlet. Även ett 

allvarligare symtom/biverkning skulle kunna leda till att de rapporterar, men då först efter att ha tagit 

upp det med läkaren. Flertalet distriktssköterskor förväntade sig och litade på att den läkare som 
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ordinerar ett läkemedel också tar ansvaret att rapportera samt gör en bedömning om fortsatt 

läkemedelsbehandling. Samtidigt fanns insikten om att de själva borde rapportera och inte hindras av 

sin egen bekvämlighet.  

 

Några meningsskiljaktigheter framkom där en synpunkt var att det inte är någon skillnad i att 

rapportera vare sig det är distriktssköterskan eller läkaren som har förskrivit läkemedlet, det är viktigt 

att vara observant oavsett vem förskrivaren är. En annan synpunkt var att det helt och hållet är den 

ordinerande läkaren som ansvarar för att rapportera om en läkemedelsbiverkning uppstår. 

Vikarierande distriktssköterskor ansåg att ansvaret för att rapportera åligger den ordinarie 

distriktssköterskan. Sammanfattningsvis ansåg flertalet distriktssköterskor att de har ett stort ansvar 

över läkemedelshanteringen och därmed måste var och en bli bättre på att rapportera. 

 

Samverkan 

Samverkan för att upptäcka misstänkta läkemedelsbiverkningar beskrevs av deltagarna som att 

undersköterskorna upptäcker och rapporterar förändringar till distriktssköterskorna som i sin tur, för 

det mesta, tar upp det med läkaren. Distriktssköterskorna ansåg att undersköterskorna är de som 

träffar brukarna mest, de har en god brukarkännedom, ett reflekterande tänkesätt om biverkningar 

och är duktiga på att rapportera till distriktssköterskan då de observerar något avvikande. 

Distriktssköterskornas arbete underlättas många gånger av att de känner förtroende för 

undersköterskornas omdöme. Samverkan fungerar även bra med ordinarie läkare, vilket skapar 

kontinuitet och distriktssköterskorna beskrev att de får gehör av läkarna då de informerar om en 

misstänkt läkemedelsbiverkning. Detta brister dock när vikarier eller stafettläkare arbetar på området. 

När en misstänkt biverkning påträffas beskrivs åtgärdsförfarandet som: 

 

Undersköterskorna tar kontakt med oss, är det något vi kan svara  

på eller åtgärda, då gör vi ju det men annars blir det ju läkaren  

som vi får koppla in. 

 

I stort sett ansågs samverkan fungera bra mellan alla yrkeskategorier inom verksamheten vilket leder 

till att läkemedelshanteringen inom hemsjukvården till största del är patientsäker. Det sker en 

kontinuerlig genomgång av läkemedlen med läkaren och nyinsatta läkemedel utvärderas. För att öka 

säkerheten kring läkemedelshanteringen strävas det efter säkra rutiner, signeringslistor och inlåsta 

mediciner hos vissa brukare. Riktlinjerna för vilka som får delegering av distriktssköterskorna har 

blivit tydligare, vilket skulle kunna vara en bidragande anledning till att avvikelser som rör läkemedel 

sällan förekommer inom vissa områden. Men det går ändå inte att gardera sig till 100 procent då den 
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mänskliga faktorn spelar in och det faktum att viss personal inom hemsjukvården och LSS (Lagen om 

stöd och service) inte har utbildning inom området. I dessa fall är det distriktssköterskans uppgift att 

vara övertydlig för att minimera risker för fel. Samverkan för att lättare kunna uppmärksamma 

biverkningar ansågs kunna förbättras och en deltagare föreslog att även arbetsterapeuter skulle 

informeras om nyinsatta läkemedel, sådana som eventuellt kan öka fallrisken, så att de tillsammans 

kan förebygga fallolyckor. 

 

När det gäller samverkan med andra vårdgivare, t.ex. Länssjukvården, ansågs det finnas brister bl.a. 

när patienter skickas hem utan medicinsk epikris eller medicinlista. Det beskrevs att patienter blivit 

insatta på läkemedel från sjukhuset utan att det följdes upp vid hemkomst. Samverkan försvårades 

också genom att kommunal- och länssjukvård har olika journalsystem. 

 

Handlingsberedskap 

Rapporteringen av läkemedelsbiverkningar uttrycktes vara någonting hanterbart men som ibland 

kunde leda till stora bekymmer och beskrevs av deltagarna som undermålig och skulle kunna göras i 

större utsträckning. 

 

Rapporteringsförfarande 

Av de sju deltagarna var det endast en som hade rapporterat en läkemedelsbiverkning på blanketten 

”Biverkningsrapport från sjukvården” till Regionalt biverkningscentrum. Det aktuella läkemedlet för 

rapporteringen var influensavaccin och symtomet som uppstod fanns inte dokumenterat i FASS. 

Flera av deltagarna ansåg att de har rapporterat läkemedelsbiverkningar genom att de har meddelat 

läkaren om symtom som uppkommit efter insatta läkemedel.  

 

…i och med att jag rapporterar till läkaren så tror jag att man  

lämnar det. Då vet man att det är hans jobb att göra det.  

Han gör den rapporteringen. 

 

En misstänkt läkemedelsbiverkning som hade rapporterats till läkaren var nässelutslag i samband 

med blodtrycksmedicinering, en biverkning som ej fanns med i FASS. Det gick tydligt att se 

orsakssambandet eftersom symtomet uppkom i och med insättning av läkemedlet och försvann vid 

utsättning av det. Om läkaren rapporterade biverkningen i sin tur till Läkemedelsverket framkom ej. 

Misstanke om läkemedelsbiverkningar har inte hos någon av deltagarna ignorerats utan alltid 

resulterat i en åtgärd, t.ex. att distriktssköterskan har bokat in ett hembesök tillsammans med läkaren 

för att kunna diskutera om läkemedlet var orsaken till symtomet. Distriktssköterskorna dokumenterar 
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i journal om påträffade biverkningar samt att de har rapporterat dem till läkaren. 

 

Rapportering lyftes varken fram eller diskuterades på arbetsplatserna och rutiner kring det 

efterfrågades inte heller. Flertalet distriktssköterskor visste inte om det på arbetsplasten finns skrivna 

riktlinjer för rapportering av läkemedelsbiverkningar. Däremot har några av kommunerna en 

läkemedelsrutin som belyser vikten av att vara observant på biverkningar. En deltagare beskriver 

dock hela förfaringssättet, hon vet hur hon ska göra och var hon hämtar blanketten för rapportering. 

 

Hinder för rapportering  

Biverkningar som kommit till distriktssköterskornas kännedom och som varit förväntade har inte 

rapporterats, t.ex. förstadygnsfeber och förhårdnad i injektionsområdet efter vaccinering. Hinder för 

rapportering beskrivs som att det inte finns tid till det, det prioriteras inte då det ses som 

administrativt arbete och brukaren ska komma i första hand. 

 

…det är ju inte för att jag liksom struntar i det. Men det är tiden! 

 Jag fokuserar på patienten…och sen faller det andra bort. 

 

Det finns en osäkerhet i att rapportera när det med exakthet inte går att utröna om det är läkemedlet 

som orsakat symtomen. Alla distriktssköterskor känner inte till tillvägagångssättet för 

rapporteringsförfarandet. Ett exempel på när det inte har rapporterats är: 

 

Det kan säkert vara eget tyckande, att patienten tycker att han 

 fått biverkan av ett läkemedel och vi tycker att det där har  

ingenting med det att göra och så rapporteras det inte ur den aspekten. 

 

När det brister i uppdateringen och det inte finns tid att förkovra sig inom allmän och specifik 

farmakologi samt inom lagar och författningar, då brister det också i rapproteringen.  

 

Förbättringsarbete 

Deltagarna gav olika förslag på hur rapporteringen skulle kunna förbättras. Rapporteringsförfarandet 

kan vara en återkommande punkt vid arbetsplatsträffar för att påminnas och uppdateras om 

tillvägagångssättet, vilket bl.a. inkluderar på vilka grunder och vad som krävs för att rapportera. Det 

framkommer även en önskan om att ha rapporteringsblanketten mer tillgänglig.   

 

…påminna varandra så att det inte känns så svårt. För vi är  

ganska duktiga på att göra avvikelser på fall och när man inte  

fått sin medicin. Så det går säkert att jobba på det på ett bättre  

sätt. Man kan få in en vana. 
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Ytterligare förslag på hanteringen av misstänkta biverkningar och förbättring av 

rapporteringsförfarandet är tätare läkemedelsgenomgångar med läkaren och samtidigt med det gå 

igenom symtomskattningar hos varje brukare. En annan del i förbättringsarbetet föreslås vara mer 

fortbildning om läkemedel och biverkningar och därtill även få avsatt administrativ tid för att 

rapportera. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors kunskap och förståelse om 

läkemedelsbiverkningar samt deras handlingsberedskap för, och syn på att rapportera dessa. 

 

Resultatet visar att de negativa läkemedelseffekter, biverkningar, som distriktssköterskorna oftast 

påträffar är redan kända, räknas som banala och därav blir benägenheten att rapportera dem liten 

(Samuelsson et al., 1996). Kunskapskällor finns och dessa används av distriktssköterskorna för 

uppdatering inom området allmän- och specifik farmakologi, läkemedelsegenskaper samt lagar och 

författningar. Det sker vanligtvis först när de stöter på problem inom området. Vid verksamheterna 

har MAS en viktig roll i spridning av information som distriktssköterskorna kanske annars inte skulle 

söka själva eller få vetskap om.  

 

Det fanns en medvetenhet om distriktssköterskors roll och ansvaret med förskrivningsrätten i 

samband med rapportering. Men samtidigt förde de ett resonemang om att de läkemedel som de har 

rätt att skriva ut sällan ger biverkningar. Detta kan diskuteras eftersom det finns en vetskap om att t.ex. 

paracetamol kan vara toxiskt i stora doser och det faktum att deltagarna anser att biverkningar kan 

uppstå hos alla läkemedel. Genomgående i intervjuerna framkom att distriktssköterskorna ansåg sig 

ha rapporterat i och med att de rapporterar en misstänkt läkemedelsbiverkning till läkaren. De anser att 

åtgärder, som t.ex. att ordna hembesök hos patienten tillsammans med läkaren och bedöma fortsatt 

läkemedelsbehandling av det läkemedel som tros vara orsak till biverkningen, är tillräckliga. Därmed 

rapporterar de inte själva till Läkemedelsverket. Detta är intressant men tudelat. Rapportering ingår i 

arbetsuppgifterna och den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för att fullfölja 

sina arbetsuppgifter (SFS 1998:531, 2 kap. §5). Det är viktigt att förstå sitt ansvar och inte automatiskt 

lämna över problemet till läkaren och, som en deltagare påpekar, att bekvämligheten inte får ta 

överhand. Samtidigt som det åvilar en rapporteringsskyldighet hos den som misstänker samband 

mellan läkemedel och biverkning är det viktigt att ge återkoppling till den som föreskrivit läkemedlet 
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och det måste förbättras (Samuelsson et al., 1996). Om en patient drabbats av eller utsatts för risk av 

allvarlig skada eller sjukdom ska det enligt lag rapporteras till ansvarig vårdgivare (SFS 1998:531, 2 

kap. §7).  

 

Samverkan mellan distriktssköterskor och ordinarie läkare beskrivs fungera bra men framförallt  

fungerar det mycket bra med undersköterskorna. De visar på god brukarkännedom och gott omdöme 

vilket många gånger underlättar distriktssköterskans arbete. Samtidigt måste distriktssköterskan i 

första hand lita till sin egen kunskap och erfarenhet. En god samverkan leder till att 

läkemedelshanteringen inom den kommunala hemsjukvården till största delen är patientsäker. Den 

största patientgruppen som distriktssköterskorna ansvarar för är äldre (> 70 år) och dessa människor 

löper en större risk att drabbas av läkemedelsbiverkningar, vilket förskrivarna ska ha i åtanke. Denna 

patientgrupp bör särskilt observeras efter insättning av läkemedel (Beerman, 2009, s. 1134; 

Bäckström et al., 2002; Pulford & Malcolm, 2010). Distriktssköterskorna anser att de får hjälp av 

undersköterskorna med observation av eventuella förändringar hos brukarna.  

 

Rapporteringsförfarandet i resultatet visar att av sju deltagare var det endast en som vid ett tillfälle 

hade rapporterat en läkemedelsbiverkning till Läkemedelsverket. Detta är inte förvånande då samtliga 

tidigare studier som tagits del av visar på en stor grad av underrapportering (Bäckström et al., 2004; 

Ulfvarsson et al., 2007; Ekman & Bäckström 2009). Även om resultatet visar på låg grad av 

rapportering så framgår det i studier att svensk sjukvård uppges vara bäst när det gäller 

rapporteringsfrekvens beräknat på antal rapporterade biverkningsfall per miljoner invånare (Ekman & 

Bäckström, 2009; Sjölin-Forsberg et al., 2007; Ulfvarson et al., 2007). Läkemedelsverket försöker i 

möjligaste mån att ge återkoppling på inkomna rapporter, något som i studier anses vara värdefullt och 

kan vara en anledning till att rapporteringsfrekvensen är hög i Sverige (Ekman & Bäckström, 2009; 

URL 4). Glädjande nog kan nya studier visa att rapporteringen har ökat, vilket tolkats som en ökad 

rapporteringsbenägenhet och inte som en ökad förekomst av biverkningar (Sjölin-Forsberg et al., 

2007; Ulfvarson et al., 2007). Det framkommer i resultatet att flertalet distriktssköterskor inte kände 

till om det fanns skrivna rutiner för rapportering på arbetsplatsen. Vi tror att tydliga rutiner på 

arbetsplatserna skulle klargöra vikten av att rapportera och därmed öka rapporteringsfrekvensen hos 

distriktssköterskor i Jämtland. Ett ansvar att utforma rutinerna skulle kunna vara ett uppdrag för MAS. 

 

Hinder för rapportering beskrivs av distriktssköterskorna främst bero på tidsbrist och de prioriterar 

brukarna i första hand. Ytterligare exempel handlar om osäkerhet i förfaringssättet och vad som ska 

rapporteras. Resultatet stämmer väl överens läkares beskrivningar i tidigare studier (Ekman & 
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Bäckström, 2009; Eland, Belton, Grootheest, Meiners, Rawlins & Stricker, 1999). 

Men trots dessa hinder är det viktigt att rapportera eftersom ändamålet med rapportering är en fråga 

om patientsäkerhet i förlängningen (Bäckman et al., 2002; Ulfvarson et al., 2007). Ansvaret för 

patienterna och rapporteringen vid misstänkt läkemedelsbiverkning bör gå hand i hand och vara en del 

i det dagliga arbetet. När problemet påträffas anser vi att rapporteringen ska ske så snart som möjligt, 

vilket i längden troligtvis leder till ett rutinmässigt arbetssätt.  

 

Hinder har även symboliskt beskrivits som ”de sju dödssynderna” (Bäckström et al., 2004; Pulford & 

Malcolm, 2010; Samuelsson et al., 1996): 

- Osäkerhet på hur rapporteringen går till (okunskap).  

- Föreställning om att framstå som dum (osäkerhet).  

- Rädsla för att bli utsatt för rättsligt ansvar (rädsla).  

- Prioritering av andra frågor (lättja). 

- Ovillighet att erkänna fel och föreställning om att läkemedelsförskrivningen orsakat skada (skuld). 

- Ambitionen att samla in och publicera fall (äregirighet). 

- Föreställningen om att det bara finns säkra mediciner på marknaden (självbelåtenhet).  

 

Förslag om förbättringsarbete kan jämföras med andra studier som föreslår att skapa system för 

elektronisk inlämning av rapporter (Sjölin-Forsberg et al., 2007), möjlighet att kunna rapportera via 

telefon och tillhandahålla utbildning om rapportering av misstänkta biverkningar, (Ekman & 

Bäckström, 2009; Pulford & Malcolm, 2010).  

Försök har gjorts att använda belöningssystem till dem som rapporterat, med exempelvis lotter i syfte 

att kunna öka rapporteringsfrekvensen (Bäckström, Mjörndal & Dahlqvist, 2005). En holländsk studie 

presenterade en annan metod där de använde media för att uppmärksamma allmänheten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen om biverkningar, vilket hade positivt inflytande på rapporteringsfrekvensen, 

om än för en kort period (Hunsel, Passier & Grootheest, 2009). Båda dessa metoder kan ifrågasättas 

eftersom det för svensk hälso- och sjukvårdspersonal ingår i arbetsuppgifterna och det är obligatoriskt 

att rapportera.  

 

I resultatet framkom en önskan om större möjlighet att delta vid föreläsningar och fortbildning för att 

förkovra sig i rapporteringsförfarandet av läkemedelsbiverkningar. Studier visar att utbildning inom 

farmakologi samt förfaringssättet för rapportering skulle kunna öka rapporteringsfrekvensen 

(Bäckström et al., 2002; Eland et al., 1999). För att kunna uppnå målet med förbättringsarbetet krävs 

tydligare prioriteringar och att det påpekas att rapportering är ett ansvar. Det är viktigt att 
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distriktssköterskorna får nödvändiga resurser för att självständigt rapportera en läkemedelsbiverkning 

samt att verksamheten hittar en metod för att minska förekomsten av underrapporteringen. 

 

Metoddiskussion 

Styrkor med studien. Undersökarna ville ta reda på om distriktssköterskor anser att de har vad som 

krävs för att möta ansvaret med att rapportera läkemedelsbiverkningar kontra förskrivningsrätten. 

Eftersom inga tidigare studier har hittats som handlar om distriktssköterskors rapportering bör 

studien vara ett värdefullt bidrag till forskning. Tidigare studier har fokuserat på läkare och 

tandläkare, som traditionellt sett är de två yrkesprofessioner som har rapporterat 

läkemedelsbiverkningar (Pulford & Malcolm, 2010). 

 

Vid val av design var en första tanke att enkäter skulle ligga som grund för insamling av data. Enligt 

Polit och Beck (2008) tar enkäter mindre tid, erbjuder större möjlighet för anonymitet och leder till 

mindre risk för bias, jämfört med intervjuer. Valet blev dock att träffa distriktssköterskorna runt om i 

länet och låta dem berätta om fenomenet utifrån sina perspektiv. Vald metod var rätt eftersom det ger 

en högre respons, den passar bäst i små grupper samt att rikare och mer uttömmande svar erhålls 

jämfört med enkäter (Polit & Beck, 2008, s. 424, 445).  

En strävan har varit att resultatet från enskilda deltagare och sammanhang ska vara så sanningsenligt 

och representativt som möjligt. Genom att få en bild av deltagarnas arbetsmiljö (kontext) var det 

möjligt att få en förståelse av fenomenet för att skapa trovärdighet i resultatet (Lincoln & Guba, 1985, 

s. 302; Polit & Beck, 2008, s. 539).  

Det har funnits en förståelse under processens gång att det kan vara svårt att replikera den beskrivna 

metoden eftersom förutsättningarna aldrig kan bli desamma igen. Samtidigt har det varit ett mål och 

en förhoppning om överförbarhet till andra sammanhang (Lincoln & Guba, 1985, s. 316-318; 

Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008, s. 170; Polit & Beck, 2008, s. 539).  

 

Svagheter med studien var att tiden för studien var begränsad och antalet deltagare blev färre än 

förväntat. Vid urval och datainsamling så kan det vara så att om antalet deltagare i en studie är för litet 

kan det bli svårt att överföra resultatet eftersom resultatet är representativt för just den 

undersökningsgruppen. Trots det finns det inga regler för antalet nödvändiga intervjudeltagare utan 

storleken på urvalet är beroende på studiens syfte, vad som är användbart och trovärdigt samt vad som 

kan göras inom tillgänglig tid. Ett missförstånd i kvalitativa intervjustudier tycks vara av kvantitativt 

antagande, det vill säga ju fler intervjuer, desto mer vetenskaplighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

129-130, 280-282; Patton, 2002, s. 244). Antalet deltagare anses ändå ha gett tillräckliga och täckande 
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svar vid intervjuerna och urvalet är representativt för populationen och studien kan ge vägledning i 

liknande studier.  

Att genomföra testintervjuer gav, som tidigare beskrivits i metoden, en styrka i intervjuteknik och 

efter varje intervju blev tekniken bättre genom att t.ex. ställa tydligare följdfrågor och att återgå till 

ämnet då deltagarna ibland hamnade utanför ramen för frågan eller själv ställde frågor om fenomenet.  

 

Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet att anpassa frågorna till situationen. Metoden 

möjliggjorde att undersökarna fick den information som krävdes i och med att deltagarna fritt fick 

berätta och ge exempel (Polit & Beck, 2008, s. 394). Innan bandinspelningen började småpratade 

undersökarna med deltagaren för att bryta isen och få dem att glömma diktafonen som användes, 

samtidigt besvarades bakgrundsfrågorna. Genom detta skapades en tillitsfull interaktion (Paulsson, 

2008, s. 76; Polit & Beck, 2008, s. 400). 

Vid djupgående intervjuer är den mest kritiska färdigheten att vara en god lyssnare samt att inte 

avbryta eller leda in deltagaren på svar (Polit & Beck, 2008, s. 400). Att vara två undersökare vid 

intervjuerna var till hjälp för detta samt att ingen fråga skulle glömmas. Genom att en av undersökarna 

intervjuade, en antecknade och bandinspelning användes samt att intervjuerna skrevs ut av 

undersökarna själva motverkades risken för feltolkning. Pålitligheten av resultatet grundar sig på hur 

trovärdig insamling av data och analysförfarandet har varit (Paulsson, 2008, s. 82) och stärks, enligt 

vår mening, av att det var två som genomförde intervjuerna. 

 

Analys. Manifest innehållsanalys användes som tolkade resultatet textnära, beskrev vad texten 

verkligen handlar om, gav ny insikt och ökade undersökarnas förståelse av fenomenet som studerades. 

Genom att använda kategorier i analysprocessen har det gett svar på frågan ”vad” och genom att 

använda teman går det att få svar på frågan ”hur”. Vald metod ledde till att resultatet inte övertolkades 

och därmed stärks trovärdigheten i resultatet (Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 

2004; Krippendorff, 2004, s. 18-19). Tre huvudområden har funnits med genom hela processen. 

Vilket var till hjälp för att förutse kategorier innan allt material var inhämtat och analyserat, vilket kan 

påverka resultatets giltighet (Downe-Wamboldt, 1992). Men detta arbetssätt kan även ge en styrka till 

den slutliga rapporten. Deltagarna fick en beskrivning av kategorierna för att tydliggöra speciella 

begrepp och samtidigt försäkrade sig undersökarna om att deltagarna förstod vad som sades (Patton, 

2002, s. 361).  

 

Undersökarnas förförståelse syftar till den kunskap som undersökarna innehar inom det område 

studien bygger på och hur deras syn på världen är och bör vara (Forsberg & Wengström, s. 59). Som 
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sjuksköterskor och studenter under pågående distriktssköterskeutbildning fanns viss kunskap om och 

erfarenhet om det deltagarna beskrev. Risker med denna förförståelse är att deltagarna i intervjuerna 

inte tillåts berätta och utveckla svaren tillräckligt, då undersökarna kan ta det som sägs för givet 

(Paulsson, 2008, s. 83). Förförståelse innebär också att forskaren i förväg kan ha en förväntan om vad 

som ska framkomma i resultatet. Resultatet bekräftade och förstärkte i viss mån undersökarnas 

förförståelse (Forssén & Carlstedt, 2008, s. 64). Under intervjuerna och analysarbetet har det funnits 

en medvetenhet om den egna förförståelsen inom valt forskningsområde. Undersökarna försökte dock 

vara objektiva, lägga förkunskaperna åt sidan för att granska materialet textnära och med bibehållen 

nyfikenhet (Nyström, 2008, s. 127; Paulsson, 2008, s. 83).  

 

Slutsatser 

Distriktssköterskorna hade en generell kunskap om läkemedelseffekter och är införstådda med 

ansvaret om att rapportera som en följd till förskrivningsrätten. Samtidigt anser de att de åtgärdar 

problemet med misstänkta läkemedelsbiverkningar genom att rapportera dem till läkarna. 

Genom att belysa vikten av rapportering av läkemedelsbiverkningar och satsa på fortbildning inom 

området kan det förhoppningsvis leda till ökad rapportering bland distriktssköterskor, vilket är en 

värdefull del i att förbättra säkerhetsövervakningen av läkemedel. På sikt leder det till ett minskat 

lidande för den enskilde patienten och en ekonomisk vinst för samhället. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Studiens syfte och intervjuerna väckte intresse hos deltagarna som gärna ville veta mer om 

problemområdet. Detta samt det faktum att det ej hittades tidigare studier som fokuserar på 

distriktssköterskors rapportering, visar starkt att det är ett ämne som bör uppmärksammas och leda till 

fortsatt forskning. Exempelvis: 

- En intervjustudie som inkluderar fler deltagare för att se fenomenet ur ett nationellt perspektiv.  

- Använda en kvantitativ forskningsmetod och jämföra resultat med den statistik som finns att hämta   

  i SWEDIS samt Läkemedelverkets årliga statistik om rapporteringsfrekvens.  

- En jämförande studie som fokuserar på vad Socialstyrelsen kräver av distriktssköterskor med  

  förskrivningsrätt, (åliggande arbetsuppgifter) kontra den tid och de resurser de har att tillgå idag.  

 

Tack till 

Samtliga deltagande distriktssköterskor i studien och Martin Bäckström, PhD Regionalt 

biverkningscentrum, Umeå, för positiv feedback under arbetets gång. 
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Bilaga 1 

Brev till Enhetschef       

 

Östersund 100905      

 
 

Distriktssköterskeutbildningen 
 

Förfrågan om att få genomföra en intervjustudie 
Samtliga läkemedel har effekter utöver de avsedda. Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till 

sjukhusvård och det leder även till ekonomisk belastning i samhället. Ur ett internationellt perspektiv 

så har rapporteringsfrekvensen i Sverige alltid varit hög. Men trots detta är underrapporteringen stor. 

Spontanrapportering är grunden för läkemedelssäkerhet. Det är den mest effektiva metoden för att 

upptäcka nya och allvarliga läkemedelsreaktioner. Ansvaret att rapportera en läkemedelsbiverkning är 

en följd av rätten att förskriva läkemedel och bör vara ett delat ansvar för all hälso- och 

sjukvårdspersonal. Rapportörers egna observationer är mycket viktiga och det räcker med endast en 

misstanke om biverkning för att rapportera. 
 

Syftet med studien är att undersöka distriktssköterskans kunskap om, handlingsberedskap för, och 

syn på att rapportera läkemedelsbiverkningar. 
 

Vi vill med detta brev tillfråga Dig om möjligheten att genomföra en intervjustudie med 

distriktssköterskor inom Din verksamhet. Ett deltagande innebär att medverka vid en intervju som 

beräknas ta 30-60 minuter och som kommer att spelas in på band. Materialet kommer inte att 

innehålla uppgifter som kan identifiera deltagare eller arbetsplatsen, det kommer att förvaras utan 

obehörigas åtkomst. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 

motivering. Resultatet kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats och Ni kommer att ha 

möjlighet att ta del av den färdiga studien. Studien förmodas kunna bidra med information som leder 

till ökad kunskap och ge underlag för riktade åtgärder. 
 

Vår förhoppning är att få träffa två eller fler distriktssköterskor med förskrivningsrätt från Ditt 

verksamhetsområde. Vi föreslår: 

Annars efter Era önskemål! 

För vidare information om studien samt deltagande och planering av intervjuerna vänligen kontakta 

oss. 

 

Med vänliga hälsningar! 
 

Malin Svelander                                    Sofia Sannemo                       

leg.sjuksköterska och              leg.sjuksköterska och                     

distriktssköterskestudent                                distriktssköterskestudent       

tel: 073-030 82 56                                      tel: 070-358 1186                  

masv0403@student.miun.se                            sosa0400@student.miun.se                                         
 

Karin Hallin, Universitetslektor                    Barbro Hultman, Universitetsadjunkt 

tel: 063-16 56 53             tel: 063-16 56 48 

karin.hallin@miun.se                              barbro.hultam@miun.se  
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Bilaga 2 

Brev till Deltagare                      

Östersund 100905      

 
 

Distriktssköterskeutbildningen 
 

Inbjudan till att delta i en intervjustudie 
Samtliga läkemedel har effekter utöver de avsedda. Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till 

sjukhusvård och det leder även till ekonomisk belastning i samhället. Ur ett internationellt perspektiv 

så har rapporteringsfrekvensen i Sverige alltid varit hög. Men trots detta är underrapporteringen stor. 

Spontanrapportering är grunden för läkemedelssäkerhet. Det är den mest effektiva metoden för att 

upptäcka nya och allvarliga läkemedelsreaktioner. Ansvaret att rapportera en läkemedelsbiverkning är 

en följd av rätten att förskriva läkemedel och bör vara ett delat ansvar för all hälso- och 

sjukvårdspersonal. Rapportörers egna observationer är mycket viktiga och det räcker med endast en 

misstanke om biverkning för att rapportera. 
 

Syftet med studien är att undersöka distriktssköterskans kunskap om, handlingsberedskap för, och 

syn på att rapportera läkemedelsbiverkningar. 
 

Du har blivit utvald av Din enhetschef att delta i studien. Ett deltagande innebär att medverka vid en 

intervju som beräknas ta 30-60 minuter och som kommer att spelas in på band. Materialet kommer 

inte att innehålla uppgifter som kan identifiera deltagare eller arbetsplatsen, det kommer att förvaras 

utan obehörigas åtkomst. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 

motivering. Resultatet kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats och Ni kommer att ha 

möjlighet att ta del av den färdiga studien. Studien förmodas kunna bidra med information som leder 

till ökad kunskap och ge underlag för riktade åtgärder. 
 

Vi föreslår följande tid och datum: vecka 38 och 39 

Annars efter Ert önskemål! 

För vidare information om studien samt planering av intervjuerna vänligen kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

 
 

Malin Svelander                                    Sofia Sannemo                       

leg.sjuksköterska och                                   leg.sjuksköterska och                     

distriktssköterskestudent                                distriktssköterskestudent       

tel: 073-030 82 56                                      tel: 070-358 1186                  

masv0403@student.miun.se                            sosa0400@student.miun.se                                         
 

 

Karin Hallin, Universitetslektor                    Barbro Hultman, Universitetsadjunkt 

tel: 063-16 56 53             tel: 063-16 56 48 

karin.hallin@miun.se                        barbro.hultam@miun.se  
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Bilaga 3 
 

Informerat samtycke                        

 

 
 

 

Svarstalong om tillståndstånd till intervjustudie 

 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien med syfte att undersöka distriktssköterskans kunskap om, 

handlingsberedskap för, och syn på att rapportera läkemedelsbiverkningar. Jag är medveten om att 

studien är frivillig och att deltagandet kan avbrytas när som helst utan motivering. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnr, och/eller e-post (frivilligt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 

 

Intervjuguide 

 

Begreppsbeskrivning 

Kunskap – deltagarens upplevda teoretiska förmåga och förståelse om läkemedelsbiverkningar. 

Handlingsberedskap – vilka verktyg (resurser) deltagaren har och hur de hanterar ett kommande 

tänkt problem, d.v.s. rapportering av läkemedelsbiverkningar.  

Syn på – hur deltagaren ser på och upplever rapporteringsförfarandet. Hur de ser på patientsäkerhet, 

d.v.s. att patienten får den medicinska vård och behandling som tillståndet kräver. Samt deras 

upplevelse av läkemedelshantering – hela processen från förskrivning till medicindelning, 

överlämnande och utvärdering. 

 

FRÅGOR 

Bakgrundsvariabler 

Ålder 

Kön 

Hur många år i yrket 

Antal år med förskrivningsrätt? 

Arbetsmiljö 

-ex. ensamarbete, arbetslag? 

 

Kunskap och förståelse 

1. Vilken är Din uppfattning om vad en läkemedelsbiverkning är? 

– kan Du ge något exempel. 

2. Berätta hur Du håller dig uppdaterad inom  

a. allmän och specifik farmakologi 

 ex. ett läkemedels verkan,  

b. nya författningar och riktlinjer 

 

Handlingsberedskap – färdighet och förmåga 

3. Har Du rapporterat en läkemedelsbiverkning någon gång? 

om ja, vad har rapporterats? 



 

 

 

– Berätta mer… 

– om nej, vilka hinder upplever du att det finns för en ev. rapportering? 

Exempel: ej behov av att rapportera, tidsbrist, osäkerhet ang. egen bedömning, dålig feedback, ej 

överens med läkaren, ej tillräcklig kunskap om rapporteringsförfarandet, vet ej vad som sker med 

rapporten, känsla av att rapporten inte gör någon skillnad.  

4. Hur upplever du att handlingsberedskapen är för rapportering på din arbetsplats? 

Ex. berätta om riktlinjerna för hur man rapporterar! 

 

Syn på och inställning till 

5. Anser Du att läkemedelshanteringen hos patienterna inom ditt område är patientsäkert?  

Berätta! 

6. Hur ser du på samarbetet mellan er kollegor (ex. undersköterska, läkare) när det gäller att upptäcka 

och rapportera en läkemedelsbiverkning? 

7. Distriktssköterskor med förskrivningsrätt har ansvar att rapportera läkemedelsbiverkningar –hur 

ser Du på det? 

8. Ge förslag på hur rapportering av läkemedelsbiverkningar skulle kunna förbättras? 

 

Följdfrågor 

Berätta mer… 

Kan du ge exempel på… 

Har jag förstått dig rätt… 

Du beskriver att… 

Din syn på… 

Finns möjlighet att återkomma för att komplettera era svar? 

 

 

 

 

 


