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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Den geriatriska patienten är särskilt utsatt i vården. Äldres läkemedelsanvändande har ökat 

de senaste 25 åren enligt Socialstyrelsen vilket ställer högre krav på individuell anpassning 

och ökad kunskap hos sjuksköterskor. Sjuksköterskans ansvar att upprätthålla hög 

patientsäkerhet beskrivs både i lagstiftning och i kärnkompetensen säker vård. Trots detta 

uppskattade Socialstyrelsen 2015 att var 10:e patient drabbas av vårdskador i Sverige. Att 

flertalet patienter drabbas av vårdskador trots uttalad lagstiftning och åtgärder utgör 

problematik för säker vård. 
 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelsavvikelse för 

säker geriatrisk vård.  
 

Metod  
Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats. En semistrukturerad 

intervjumetod genomfördes med 12 intervjuer. Intervjuerna bearbetades med en manifest 

innehållsanalys.  
 

Resultat 

Samtliga sjuksköterskor i studien beskrev en komplicerad vårdsituation relaterat till den 

geriatriska patienten och en hög arbetsbelastning i relation till den tillgängliga tiden för 

arbetet. De beskrev rutiner de utarbetat för att motverka eventuella läkemedelsavvikelser. 

Sjuksköterskorna benämnde teknisk problematik och kommunikationsbrist i det dagliga 

arbetet. 
 

Slutsats 

Vården av den geriatriska patienten är komplex och kan innebära svårigheter rörande 

iordningställande och administrering av läkemedel för sjuksköterskor. Tidsbrist och 

organisatoriska brister framkom, vilket riskerar leda till läkemedelsavvikelser och därmed 

bristande patientsäkerhet. Sjuksköterskorna arbetade riskmedvetet och tillämpade kritiskt 

tänkande, vilket kan ha skyddat från läkemedelsavvikelser.  
 

Nyckelord: Geriatrik. Läkemedelsavvikelse. Patientsäkerhet. Polyfarmaci. Säker vård. 
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INLEDNING 

“It may seem a strange principle to enunciate as the very first requirement in a Hospital 

that it should do the sick no harm” (Nightingale, 1863, Förord, Sektion 1, Paragraf 1). 

Florence Nightingale beskrivs som en symbol för sjuksköterskeprofessionen och hennes 

bok Notes on nursing - What it is and what it is not, banade väg för utformningen av 

sjuksköterskekompetensen. Hennes arbete gällande vårdmiljön och dess betydelse för 

patientens hälsa och tillfrisknande ses än idag som ett ledljus för professionen (Jakobsson 

& Lützén, 2014). Hon framhävde bland annat vikten av frisk luft och ljusinsläpp för en god 

vårdmiljö. Redan år 1863 identifierade Florence Nightingale risken för bristande 

patientsäkerhet på sjukhus. Med ett systematiskt förhållningssätt kunde hon definiera hur 

vårdmiljöns utformning korrelerade med antalet dödsfall (Edvarsson & Wijk, 2014). Även 

om vården idag har andra utmaningar förekommer än idag dödsfall i samband med 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2014).  
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upptäcktes en företeelse som berör de 

kärnkompetenser som sjuksköterskan ska besitta, speciellt rörande säker vård. Vid flera 

tillfällen brast kunskapen rörande identifiering och hantering av avvikelser, både hos oss 

själva och hos den erfarna personalen. Bristande kunskap inom patientsäkerhet samt 

effekterna det kan få, var något som uppmärksammade i samband med att vi läste 

Patientsäkerhet som valbar kurs. Då kursen gav stor behållning, uppdagades även tanken 

om hur sjuksköterskors erfarenhet av läkemedelavvikelser ser ut. 

 

BAKGRUND 

To err is human - building a safer health system (Kohn, Corrigan, & Donaldson, 2000) är 

den första av flera rapporter publicerade av Institute of Medicin [IOM] i USA. Rapporten 

beskrivs i litteraturen som starten för arbetet med patientsäkerhetsfrågor (Lindh & 

Sahlqvist, 2012). I rapporten uppgavs antalet dödsfall, som kunde förebyggas, orsakade av 

en vårdskada uppgå till 98 000 personer per år, enbart på sjukhus i New-York, USA. Det 

alarmerande antalet uppskattade vårdskador i rapporten gav vidare reaktion och 2001 gav 

IOM ut andra rapporten, Crossing the quality chasm: a new healthsystem for the 21st 

century.  Rapporten innefattade riktmärken för inom vilka sjukvårdssystemet behövde 

förbättras för att kunna ge kvalitativ vård. Vården behövde vara säker, given i rätt tid, 

effektiv, skicklig, rättvis och patientcentrerad. Femton år efter publikationen av To err is 

human- building a safer health system, publicerar National Patient Safety Foundation 

(2015) en rapport om det fortgående patientsäkerhetsarbetet.  De menar att 

patientsäkerhetsarbetet inte har utvecklats i tillräckligt hög takt och vården står fortsatt 

inför utmaningar inom kvalité och patientsäkerhet. I Sverige gav Socialstyrelsen (2015) ut 

den sista av tre lägesrapporter inom patientsäkerhet. Den visar på en minskning gällande 

antalet inträffade allvarliga vårdskador, från 10 000 till 3000 mellan år 2008-2015. Fortsatt 

var 10:e patient drabbas av en vårdskada och rapporten visar stora variationer mellan 

landstingens förankring av den nya patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659). 

Patientsäkerhetslagen stärker båda patientens rättigheter och hälso-och 

sjukvårdpersonalens skyldigheter vid en vårdskada. Skillnader i implementering av PSL 

(SFS, 2010:659) skulle därför i förlängningen leda till skillnader i kvalitén på vården 

mellan landstingen.  
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Säker vård och kvalitativ vård 

Skyldigheten att bedriva god kvalitativ vård beskrivs i ramlagen hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] 31§ (SFS, 1982:763). Kvalitet innebär i detta avseende hur väl verksamheter 

uppfyller de krav som lagar och andra föreskrifter ställer på hälso- och sjukvårds 

verksamheter (SOFS, 2011:9). För hälso- och sjukvården innebär det kravet på god vård 

som inkluderar begreppet säker vård (Socialstyrelsen, 2009). Säker vård definieras av 

Socialstyrelsen (2009) som den vård som förhindrar vårdskador genom ett aktivt 

riskförebyggande arbete. Säker vård innebär en hälso- och sjukvård som arbetar 

riskmedvetet och på sådant sätt att riskerna minimeras (Svensk Sjuksköterskeförening m.fl, 

2016). Förutom säker vård inkluderar begreppet God vård liknande komponenter som 

beskrevs i Crossing the quality chasm: a new healthcaresystem for the 21st century (IOM, 

2001). God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, 

patientfokuserad, effektiv, jämlik och inom en rimlig tid. 

 

För att säkra kvaliteten ska hälso- och sjukvårdsverksamheter kontinuerligt samt 

systematiskt utvecklas och säkras. Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställas genom 

att ett ledningssystem upprättas. Förbättringsarbetet kan ske på olika nivåer inom 

sjukvårdsverksamheter där inkluderat såväl ledning som hälso-och sjukvårdpersonalen i 

verksamheten (SOFS, 2011:9). Hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldigheten att 

rapportera risker och bedriva en vård med hög patientsäkerhet (SFS, 2010:659, Kap. 6, 4 

§). Händelser som riskerar orsaka eller har lett till en vårdskada, kan beskrivas som 

avvikelser. Avvikelsehanteringen är en del av såväl ledningssystem för kontinuerligt 

kvalitetsarbete som hälso- och sjukvårdspersonalens professionella skyldighet.  
 

Trots en minskning inträffar fortfarande vårdskador enligt Socialstyrelsens (2014) 

rapporter. Vidare definieras en vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk 

skada,  sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (SFS, 2010:659). En inträffad 

vårdskada drabbar inte bara patienten i form av onödigt lidande och förlängd vårdtid utan 

påverkar även personal och samhälle (Socialstyrelsen, 2015). Den årliga kostnaden för 

vårdskador uppskattades ligga på åtta miljarder kronor enligt Sveriges Kommuner och 

Landsting (2014). Det onödiga lidande för patienterna och kostnaden för samhället kräver 

därför att samtliga hälso- och sjukvårds verksamheter bedriver ett förbättringsarbete (SFS, 

1982:763; SFS, 2010:659).  

 

Patientsäkerhet och patientsäkerhetskultur 

Patientsäkerhet definieras av World Health Organization [WHO] som prevention av 

avvikelser och oönskade effekter i samband med hälso- och sjukvård (“Patient safety,” 

2016). Vidare definierar Institute for Healthcare improvement [IHI] patientsäkerhet som 

det kontinuerliga arbetet med förhindrandet av skador och dödlighet (IHI,  u.å). I Sverige 

definieras patientsäkerhet i PSL som att skydda patienten mot vårdskada (SFS, 2010:659). 

Patientsäkerhet definieras som frihet från skador på grund av olyckshändelser och misstag i 

vården (Kohn m.fl., 2000). Sherwood (2013) menar att antalet vårdskador som inträffar på 

grund av läkemedelsmisstag i USA är 1,5 miljoner årligen.  
 

Öhrn (2014) beskriver vikten av ett gott säkerhetsarbete för att kunna uppnå patientsäker 

vård genom att organisationen bland annat har en fungerande avvikelsehantering och 

systematiska analyser. På så sätt kan vårdskador undvikas och patientsäkerhet uppnås. 
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Enligt Ammouri, Tailakh, Muliira, Geethakrishnan och Al Kindi (2015) är bristande 

patientsäkerhet tätt sammankopplat till avsaknad av teamwork och god kommunikation. En 

icke funktionerande kommunikation inom teamet beskrivs som en stor risk för att inte 

kunna bevara ett hållbart patientsäkerhetsarbete. En bristande kommunikation är således en 

del av felande patientsäkerhet. 

 

Kulturen rörande patientsäkerhet beskrivs av Ulrich och Kear (2014)  som uppdelad i tre 

huvudsakliga komponenter. Den lärande komponenten innebär lärande av tillbud, 

avvikelser och allvarliga händelser samt en förkunskap om dem. Den rättvisa komponenten 

innebär en kultur som genomsyrades av en acceptans och upprättande av regler gällande 

vad som är och vad som inte är acceptabelt. Den rapporterande komponenten innefattar 

uppmuntran av rapportering och ett löfte om uppföljning. Ulrich och Kear (2014) 

sammanfattar det som att en fungerande patientsäkerhetskultur innefattar alla tre 

komponenter. Skulle inte alla tre komponenter var representerade i lika utsträckning 

uppnås inte en patientsäker kultur (Ulrich & Kear, 2014). 

 

Avvikelse och orsaksamband - från individ till system  

Definitionen av en avvikelse är uppdelat i två. Antingen en negativ händelse, där en person 

drabbats av vårdskada. Alternativt ett tillbud där det fanns risk för vårdskada utan att 

patienten skadades enligt definitionerna för en vårdskada. Vanliga vårdskador är 

vårdrelaterade infektioner, skador relaterade till felaktig läkemedelsanvändning och 

kirurgiska skador (Socialstyrelsen, 2016).  
 

Ferner och Aronson (2006) definierar en läkemedelsavvikelse som en brist någonstans i 

behandlingsprocessen med läkemedlet, som kan eller har lett till skada för patienten.  

Läkemedelsavvikelser kan även definieras som en dos administrerad annorlunda än vad 

som blivit förskrivet eller dos avvikande från sjukhuspolicy och standarder (Barker, 2002; 

Aronson, 2009). En läkemedelavvikelse kan därför inträffa i flera steg 1) Diagnostisering 

2) Ordination 3) Iordningställande 4) Utdelning 5) Administrering 6) Övervakning 

(Aronson, 2009). Flera och oklara definitioner av vad en läkemedelsavvikelse innebär kan 

försvåra diskussionen kring ämnet (Grober & Bohnen, 2005).  
 

I en litteraturöversikt av Brady, Malone & Fleming (2009) benämns orsaksaker till 

läkemedelsavvikelser vara grupperade i två synsätt; systembaserat synsätt eller 

individbaserat synsätt. Det systembaserade synsättet belyser att brister inom organisationen 

ligger till grund för avvikelser. Det individbaserat synsättet är där den enskilda hälso-och 

sjukvårdspersonalen bär ett större ansvar för avvikelser (McBride-Henry & Foureur, 2006) 

i (Brady m.fl., 2009). Det individbaserade synsättet skuldbelägger den enskilda individen 

för inträffad avvikelse. Detta synsätt har varit det dominerande fram till några år sedan 

(Svensk Sjuksköterskeförening m.fl, 2016; Lindh & Sahlqvist, 2012) och anses av Brady 

m.fl. (2009) fortfarande vara dominerande inom sjukvården. Detta kan leda till 

skuldbeläggning och ett slutet klimat som följd, där avvikelser inte rapporteras. I det 

systembaserade synsättet anses inte misstag av hälso- och sjukvårdspersonal vara 

personbundet, orsakas av varken ouppmärksamhet eller bristande kompetens. Istället 

beskrivs organisationen vara till för att skapa barriärer och skydda människan som av 

naturen är felande. På så sätt arrangeras organisationen så att det minimerar skaderisken 

(Lindh & Sahlqvist, 2012) 

 

Schweizerostmodellen beskriver hur latenta systemfel tillsammans med den individuella 

hälso- och sjukvårdspersonalen kan leda till att en vårdskada inträffar (Reason, 2000). 
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Liknelsen dras genom att flera skivor som symboliserar nivåer samt individer inom 

sjukvården läggs på rad efter varandra. Har alla skivor brister i form av hål sammanfaller 

de förr eller senare. Genom dessa sammanfallande brister från flera nivåer kan fel begås. 

Modellen gör skillnad på aktiva felhandlingar relaterade till personen i kontakt med 

patienter och latenta organisatoriska fel, orsakade av bland annat ledning och yttre faktorer.  

 

En modell som liknar Schweizerostmodellen beskrivs av Hollnagel (2004) som ett ting 

med två ändar, en trubbig och en spetsig. Den trubbiga, stora änden symboliserar ledning, 

myndighet och organisation. Den andra spetsiga änden är hälso- och sjukvårdspersonalen, i 

detta fall sjuksköterskan, de som är i direktkontakt med patienter och därmed den som 

utifrån individsynen tidigare identifierats som ansvarig för händelsen. Systembaserat 

synsätt identifierar hela organisationen och den trubbiga änden tillsammans med 

sjuksköterskan vara ansvariga för händelsen. 

 

Sjuksköterskan och avvikelsehantering 

Avvikelsehantering är en viktig del av det förbättringsarbete som krävs för att bedriva 

patientsäker vård och beskrivs som en hörnpelare i säkerhets- och kvalitetsförbättring 

(Socialstyrelsen, u.å). Begreppet avvikelsehantering innefattar identifiering, dokumentation 

och rapport av avvikelser eller tillbud. Vidare inkluderar det fastställande och åtgärdande 

av orsaker samt utvärdering av utförda åtgärder. I en enkätstudie rörande uppfattning av 

vilka insatser som har varit viktiga för patientsäkerhetsarbetet retro- och prospektivt, 

uppgavs avvikelserapportering samt risk- och händelseanalys vara av störst vikt (Roback, 

Nygren, Öhrn, Rutberg & Nilsen, 2012). De tillfrågade deltagarna för 

enkätundersökningen var personal med särskilt ansvar för patientsäkerhet.  
 

Rapportering av avvikelser är lagstadgat, dock förekommer enligt en rapport från 

Inspektionen för vård och omsorg [IVO] misstanke om underrapportering av allvarliga 

vårdskador (IVO, 2014). I en artikel om rapportering av avvikelser relaterade till 

läkemedelshantering var sjuksköterskorna mindre benägna att rapportera händelser som 

hade gett liten eller ingen skada för patienten (Sanghera, Franklin, & Dhillon, 2007). Även 

hur graden av allvarlighet vid en avvikelse bedöms tycks variera mellan sjuksköterskor 

(Abbasi, Adornetto-Garcia, Johnston, Segovia & Summers, 2015).  
 

Wagner, Harkness, Hébert och Gallagher (2012) undersökte i sin artikel om sjuksköterskor 

väljer att rapportera avvikelser eller ej. Resultaten visar att det finns stora 

internindividuella variationer med tyngdpunkt på personliga erfarenheter och tidigare 

utbildning som kan ha större effekt på avvikelserapporteringen än kulturen på 

arbetsplatsen. Utbildningsinsatser framställs av artikeln som en viktig punkt i 

förbättringsarbete. 
 

Delbanco och Bell (2007) beskriver i sin studie att trots att det nu är etiskt vedertaget att 

rapportera avvikelser i sin helhet väljer läkare och sjuksköterskor att inte rapportera när det 

sker en avvikelse. Detta på grund av olika orsaker, där de främsta benämns som rädsla för 

konsekvenser och skuldkänslor relaterat till händelsen. Rykte och arbete kan stå på spel för 

vårdpersonalen, vilket leder till att de känner sig pressade att framställa den inträffade 

avvikelsen som en bagatell snarare än den potentiellt farliga situation som uppstått. De 

måste således hantera en inre etisk konflikt relaterat till vad de kan eller inte kan säga, 

utöver de skuld- och skamkänslor de känner rörande den inträffade avvikelsen (Delbanco 

& Bell, 2007). 
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Sjuksköterskans och kärnkompetensen säker vård 

Tidigare nämnda rapporter från IOM kan beskrivas som startskottet för 

patientsäkerhetsarbetet ur ett ledningsperspektiv. I en senare rapport, Health Profession 

Education: a bridge to quality (IOM, 2003) definieras flera kärnkompetenser för samtliga 

hälso- och sjukvårdsprofessioner som är nödvändiga för att kunna förbättra kvaliteten inom 

sjukvården. Det är utifrån dessa kompetenser som Quality and Safety education for Nurses 

[QSEN], har utvecklat sjuksköterskans sex kärnkompetenser: personcentrerad omvårdnad, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik 

(Sherwood & Barnsteiner, 2013). Säker vård beskrivs av QSEN vara den vård som 

minimerar risken för att patienter och vårdgivare kommer till skada, både genom 

effektivitet på systemnivå och individuella prestationer (Cronenwett, Sherwood, 

Barnsteiner, Disch, Johnson, Mitchell & Warren, 2007). För sjuksköterskan innebär detta 

medverkande i både organisatoriska och enskilda insatser för förbättring av 

patientsäkeheten.  
 

Sjukvården är komplex med systematiskt utmaningar som hotar patientsäkerheten 

(Barnsteiner, 2013). Sjuksköterskor är av professionens patientnära natur i direktkontakt 

med frågor som rör patientsäkerhet. I rapporten The future of nursning - leading Change, 

Advancing health (IOM, 2010), beskrivs sjuksköterskor ha en essentiell roll för vårdens 

kvalité och förbättringsarbete.  
 

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med bland annat Svenska läkaresällskapet, 

kartlagt vad kärnkompetensen säker vård infattar för delkompetenser. Delkompetenser 

inom kärnkompetensen säker vård är tekniska färdigheter, icke-tekniska färdigheter, 

systemkunskap, kunskap om vårdprocessen, nätverk, förbättringskunskap samt kompetens 

att förstå, använda sig av och utveckla ett bra IT-system (Svensksjuksköterskeförening 

m.fl, 2016). 
 

De icketekniska färdigheterna är de mellanmänskliga kompetenserna som kommunikation, 

ledarskap och teamarbete. De kognitiva kompetenserna innefattar situationsmedvetenhet, 

beslutsfattande, problemlösning och hantering av stress eller utmattning. Där utmattning 

och stress visat minskad kvalité på vården (Poncet m.fl., 2007). Icketekniska färdigheter 

kan delvis kompensera för organisatoriska brister rörande patientsäkerheten. Förmågan att 

kompensera för brister både på systematisk- och individnivå, beskrivs som resilience 

(Nemeth, Wears, Woods, Hollnagel & Cook, 2008). Delkompetenserna kan således både 

skydda mot vårdskador och vid avsaknad möjliggöra för en vårdskada att inträffa. 

Liknande resultat visas även från en intervjustudie av sjuksköterskor om 

patientsäkerhetsrisker vid överföringar mellan vårdenheter (Siemsen m.fl., 2012).  
 

Schelbred och Nord (2007) beskriver att en inträffad avvikelse ger både professionella och 

personliga reaktioner hos sjuksköterskan som kan ha en påverkan på det fortsatta arbetet. 

Möjligheten att få dela sin erfarenhet upplevdes som givande men krävde tillit. Ett 

tillitsskapande klimat, möjliggjorde enligt en enkätstudie även konstruktiva förändringar i 

det kliniska arbetet om sjuksköterskan uppmuntrades till användning av positiva coping-

strategier (Karga, Kiekkas, Aretha & Lemonidou, 2011). Negativa upplevelser i samband 

med avvikelser tidigt i sjuksköterskans karriär, visade sig även påverka om hon inte valde 

att söka hjälp från annan mer erfaren personal, något som annars kan stärka 

patientsäkerheten (Purling & King, 2012).  
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Läkemedelsavvikelser och sjuksköterskan  

En avvikelse kan uppkomma i alla delar av vårdkedjan. Sjuksköterskan, som i sitt yrke är 

nära patienten och har det huvudsakliga ansvaret för läkemedelsadministrering, är särskilt 

utsatt för riskfyllda situationer gällande läkemedelsavvikelser (Brady m.fl., 2009). 

Läkemedelsfel som beror på brister i hanteringsprocessen, beskrivs av Lindh och Sahlqvist 

(2012) uppgå till 20 procent av alla läkemedelsfel. Schade, Hannah, Ruddick, Starling och 

Brehm (2006) fann i sin studie av patienter som fått så kallade räddande läkemedel till 

följd av en läkemedelsavvikelse, att 23 av 29 fall var relaterade till fel i 

hanteringsprocessen. Med hanteringsprocessen beskrivs ordination, rekvisition, 

iordningställande och administrering. De vanligaste typerna av läkemedelsfel beskrivs som 

utebliven eller felaktig dos (Hellström, Bondesson, Höglund & Eriksson, 2012). 

Dubbelmedicinering och läkemedelsfel i samband med överföring identifieras som de mer 

frekventa och åtgärdbara vårdskador relaterat till läkemedel (Socialstyrelsen, 2009).  
 

De läkemedel som orsakar flest läkemedelsavvikelser, beskrivs av Davies m.fl. (2009) som 

diuretika, opioider och anitkoagulatia. I en litteraturöversikt av läkemedelsfel i 

akutsjukvård av äldre, beskrivs dock en av orsakerna ligga i sjuksköterskans kunskaper 

inom läkemedelsinteraktioner och polyfarmaci (Metsälä & Vaherkoski, 2014). Bristande 

kunskap inom farmakologi och läkemedelsberäkning bedömdes även öka risken för 

avvikelser enligt Simonsen, Johansson, Daehlin, Osvik och Farup (2011). Motsvarande 

beskrivs en skyddande korrelation mellan avvikelser och mängd erfarenhet som 

sjuksköterska (Polisena, Gagliardi & Clifford, 2015; Westbrook, Rob, Woods & Parry, 

2011).  
 

I en litteraturstudie om de individuella och systematiska orsakerna som bidrar till 

läkemedelsavvikelser är kvalitén på ordinationen, läkemedelsavstämning, 

läkemedelsberäkningskunskaper och kunskaper om specifika läkemedel hos 

sjuksköterskan relaterade till förekomsten av läkemedelsavvikelser (Brady m.fl., 2009). 

Vidare beskrivs även förekomsten av läkemedelsavvikelser vara relaterat till arbetsbördan, 

distraktion och avbrott i läkemedelsadministreringen av samma källa. Arbetsbördans 

betydelse stärks av Al-Shara (2011) som också framhäver vikten av erfaren personal.  

 

Den geriatriske patienten 

Den geriatriske patienten är en mångfacetterad patient, då åldersförändringar och 

sjukdomar drabbar alla individer på olika vis (Larsson & Rundgren, 2010). 

Åldersförändringar är en del av åldrandets långsamma process och skiljer sig från 

sjukdomar då de är irreversibla och kommer inifrån kroppen, utan yttre påverkan (Larsson 

& Rundgren, 2010). Mensen (2010) betonar vikten av att särskilja på naturliga 

åldersförändringar och sjukdom, trots att gränsen mellan dem ofta är flytande. På så sätt 

kan man i större grad hjälpa den geriatriske patienten. Dock kvarstår det faktum att trots 

sjukdomarnas relativt lättillgängliga behandlingsmöjligheter är läkemedel en invecklad 

aspekt av den geriatriske patientens behandling (Hylen Ranhoff & Børdahl, 2010). 

Åldrandeprocessen har en inverkan på läkemedelsbehandlingen då normala 

åldersförändringar påverkar läkemedels absorption, distribution, effekt samt utsöndring 

(Hylen Ranhoff & Børdahl, 2010). Oavsett svårigheterna rörande den effekt 

åldrandeprocessen har på läkemedelshanteringen, är rätt läkemedelsbehandling synnerligen 

viktig för den geriatriske patientens hälsa och livskvalité. Åtskilliga geriatriska patienter 

behöver omfattande läkemedelsbehandlingar för sina sjukdomar, endast genom dessa 

behandlingar kan de leva som vanligt (Hylen Ranhoff & Børdahl, 2010).  



   

 7  

      

 

Enligt Kapp (2001) är den geriatriske patienten bland de mest utsatta i vården, då de mest 

utsatta är de som lider av olika former av kroniska sjukdomar. Många av dessa patienter 

med svåra sjukdomar är äldre än 65 år och faller inom spektrumet för geriatrik.  

Kapp beskrev redan 2001 de faktorer som bestämmer varför den geriatriska patienten är 

särskilt utsatt, i det avseende att de till exempel inte söker vård med de typiska symptom 

som är associerade med sjukdomen, är mindre tillitbara gällande sin anamnes samt brukar 

vården flitigt i stort; främst rörande brukandet av receptbelagda läkemedel. Detta bidrar till 

potentiella hinder vad beträffar den geriatriska patientens diagnos och behandling (Kapp , 

2001). Kapp (2001) belyser även det faktum att den geriatriska patienten är mer utsatt för 

allvarliga komplikationer vid läkemedelsavvikelser relaterat till vad en yngre patient är, 

detta på grund av den geriatriske patientens nedsatta kompensatoriska system. 
 

Med åldrandet förändras kroppens hantering av läkemedel, något som kräver ökad 

kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal. Lubbe och Roets (2014) beskriver att 

avsaknaden av personal med rätt kompetens leder till missbedömningar rörande patientens 

status, vilket i sin tur kan påverka vården av patienten negativt. Äldre patienters 

läkemedelsanvändning har ökat de senaste 25 åren enligt Socialstyrelsen (2014) och i 

samband med detta ökade kravet på individuell anpassning, då risken för interaktioner ökar 

med antalet läkemedel (Lindh & Sahlqvist, 2012). Wehling och Throm (2015) beskriver 

polyfarmaci som ett stort hot mot den geriatriske patienten och förespråkar en förbättring 

rörande kontroll av medicineringen för att undvika avvikelser.  
 

Enligt Larsson och Rundgren (2010) har organen hos den geriatriske patienten begränsad 

reservkapacitet, då kapaciteten reduceras med åren. Detta innebär att medicinering bör ske 

med försiktighet då det innebär en risk för överdosering. En annan bidragande faktor till 

ökad risk för överdosering, ökad risk för interaktion samt ökad risk för osäkert intag är att 

den geriatriske patienten vanligen tar flera läkemedel samtidigt (Larsson och Rundgren, 

2010)  
 

Larsson och Rundgren (2010) beskriver att orsaken bakom den geriatriske patientens 

diffusa sjukdomsbild är okänd, men att det kan attribueras till en rubbad homeostas hos 

äldre vid sjukdom. Den rubbade homeostasen stör vanligen kroppens mest sårbara och 

komplexa system som nervsystemet och rörelseapparaten. Detta bidrar till att de vanligaste 

symtomen för den geriatriske patienten inte är det som är direkt kopplat till sjukdomen 

utan snarare immobilisering, fall, konfusion och urininkontinens. Det krävs således som 

ovan nämnt en utökad kompetens från sjuksköterskan för att förstå patientens obestämda 

sjukdomsbild. Aiken m.fl. (2014) påvisar i sin studie en korrelation mellan ökad förekomst 

av sjuksköterskor med rätt kompetens, det vill säga högskoleutbildade sjuksköterskor, och 

en minskad mängd dödsfall bland patienterna.  
 

Polyfarmaci 

Begreppet polyfarmaci beskrivs av Rosted, Schultz och Sanders (2016) som svårdefinierat 

då det finns skilda uppfattningar om hur många olika läkemedel en patient ska inta för att 

det ska räknas som polyfarmaci. De fastställer dock att den mest vedertagna definitionen 

av polyfarmaci är intag av ≥5 skilda läkemedel dagligen. Rosted m.fl. (2016) undersökte i 

sin studie 250 patienter ≥65 år vid ett akutmottagningsintag och fann att 135 (62 procent) 

patienter intog ≥5 läkemedel och led således av polyfarmaci. Även hyperpolyfarmaci är ett 

växande problem för den geriatriske patienten. Hyperpolyfarmaci innebär att intaget olika 

läkemedel är ≥10 per dag, vilket Cojutti, Arnoldo, Cattani, Brusaferro och Pea (2016) 
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menar ökar risken för felaktiga läkemedelsordinationer. Dessa felaktiga ordinationer kan i 

sig leda till stigande risk av insjuknande hos de geriatriska patienterna (Cojutti m.fl., 

2016). 
 

Matanović och Vlahović-Palčevski (2014) fann i sin studie av 454 geriatriska patienter att 

44 procent intog potentiellt olämpliga läkemedel och att 33 procent intog läkemedel som 

innebar allvarliga läkemedelsinteraktioner, vilket överensstämmer med Wehling och 

Throms (2015) ståndpunkt gällande hotet polyfarmaci utgör för den geriatriske patienten. 

Koper, Kamenski, Flamm, Böhmdorfer och Sönnichsen (2012) beskriver att risken för 

hospitalisering, biverkningar samt läkemedelsinteraktioner ökar vid polyfarmaci. 
 

Vid polyfarmaci ökar risken för biverkningar och interaktioner (Koper m.fl., 2012). I 

Sverige finns från Apoteket så kallade ApoDoser, som är färdigdelade dospåsar med 

läkemedel. Dessa skickas direkt hem till brukare eller vårdinstanser och Apoteket ansvarar 

för innehållet i ApoDosen. Farmaceuter kontrollerar kompatibiliteten mellan dosens 

läkemedel, i relation till den geriatriske patienten granskas exempelvis höga doser 

(Apoteket, u.å.). 

 

Problemformulering  

God vård är den vård som är säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och 

ges i rimlig tid. Vad dessa kvalitetsmål innebär ur ett omvårdnadsperspektiv, utgör idag en 

kunskapslucka och måste förtydligas enligt Svensksjuksköterskeförening (2013). God och 

säker vård är inte bara ett lagstadgad kvalitetsmål utan också en kärnkompetens hos 

sjuksköterskan. Den geriatriske patienten är särskilt utsatt för komplikationer i samband 

med vård. Åldersförändringar, multipla sjukdomar, icke-sjukdomspecifika symtom och 

funktionsnedsättning samt det höga antal läkemedel som detta innebär, leder till att den 

geriatriske patienten kan uttryckas vara en högriskpatient i vårdsammanhang (Lindh & 

Sahlqvist, 2012; Kirkevold, Brodtkorb, Hylen Ranhoff, Bolinder-Palmér & Olsson, 2010). 

Korrelationen mellan antal läkemedel och läkemedelsavvikelser ger vidare intresse för vad 

detta innebär för sjuksköterskans professionella ansvar, då administrationsprocessen 

innebär risker för avvikelser (Lindh & Sahlqvist, 2012; Carlton & Blegen, 2006). 

Orsaksområden till läkemedelsavvikelser har studerats och flera områden identifierats som 

bidragande till dessa. Det finns få studier som undersöker sjuksköterskans erfarenheter i 

samband med en läkemedelsavvikelse ur ett omvårdnadsperspektiv (Schelbred & Nord, 

2007). 
 

Sjuksköterskan har av professionens natur ett patientnära arbete som innebär stort ansvar 

för upptäckten av läkemedelsavvikelser, oavsett i vilket led avvikelsen inträffar. Då en 

sjuksköterska verksam på en geriatrisk avdelning vårdar en patientgrupp som är särskilt 

utsatt för läkemedelsproblematik, bör sjuksköterskan besitta erfarenheter som enligt 

tidigare studier ännu inte tillvaratagits. 
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SYFTE   

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelsavvikelse för 

säker geriatrisk vård.  

 

METOD  

Val av Metod 

Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelsavvikelse för 

säker geriatrisk vård, valdes kvalitativ metod med induktiv ansats. Detta eftersom induktiv 

metod syftar till att observera och studera ett specifikt fenomen förutsättningslöst (Priebe 

& Landström, 2013). En semistrukturerad intervjumetod valdes då denna enligt Polit och 

Beck (2016) möjliggjorde ämnesstyrning i intervjun och samtidigt kunde generera detaljrik 

data. 
 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver den kvalitativa forskarens holistiska grund, som 

bestående av två olika kvalitativa perspektiv. Det fenomenologiska perspektivet grundar 

sig i en förståelse som är begränsad till upplevelsen som den är, utan att den analyseras. 

Det hermeneutiska perspektivet är däremot en kontinuerlig tolkning som ligger till grund 

för att försöka förstå mänskliga erfarenheter och situationer (Olsson & Sörensen, 2011). Då 

perspektivet påverkar studiens design och upplägg (Olsson & Sörenson, 2011) valde vi en 

hermeneutisk grund för vår studie. Detta för att studiens syfte rörde sjuksköterskornas 

erfarenheter, inte deras upplevelse, av läkemedelsavvikelser. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå världen från de 

deltagandes synvinkel. På så sätt kan man finna en mening i deras erfarenheter och se deras 

värld som den är levd. Då studiens syfte var att beskriva erfarenheter bildar definitionen 

enligt oss en god grundpelare för metodvalet kvalitativ forskningsintervju.  
 

Utöver hermeneutiken som bas i vårt arbete diskuterades även vår förförståelse av ämnet. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att den kvalitativa forskaren ska vara medveten om 

sin förförståelse då den utgör utgångspunkten för tolkningen av det insamlade materialet. 

Då Olsson och Sörensen (2011) menar att redovisningen av förförståelse är ett 

kvalitetskrav, har vi strävat efter att reflektera över samt redovisa den förförståelse vi hade 

inför studien. Gadamer (1997) beskriver att utan förförståelse kan en kvalitativ forskare 

inte förhålla sig till ny information, då den bakgrundsfakta forskaren besitter ligger till 

grund för tolkning av information. Under diskussioner inför studien klargjordes olika 

aspekter rörande vår förförståelse av studiens bakgrundsfakta, exempelvis hade vi båda 

goda kunskaper inom avvikelsehantering då vi innan studiens start läst en kurs inom ämnet 

patientsäkerhet.  

 

Urval 

Urvalskriterier 

Polit och Beck (2016) beskriver att ett huvudsakligt kriterium för urvalet är att de 

deltagande besitter erfarenheter av fenomenet som ska undersökas. För att kunna 

identifiera dessa deltagare utgick vi från Derfys modellen, där erfarenhet definieras inträffa 

och skapas när förutfattade meningar och förväntningar utmanas, förbättras eller falsifieras 

utifrån det faktiska förhållandet. De förutfattade meningarna eller förförståelsen skapas ur 

tidigare kliniskt arbete och studier (Benner, 1993).  
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Enligt kriterierna för erfarenhet enligt Benner (1993) definierade vi att de deltagande till en 

studie avseende erfarenhet skulle besitta främst två olika egenskaper 1) Ha en förförståelse 

2) Ha fått dessa utmanade genom en händelse. Kriterierna för deltagande i denna studie var 

därför att de deltagande var legitimerad sjuksköterska och verksam inom geriatrisk vård, 

samt ha varit med om en läkemedelsavvikelse. De deltagande skulle ha varit 

yrkesverksamma som sjuksköterska inom geriatrisk vård i minst två år. Denna begränsning 

valdes som minsta tid enligt Benners (1993) stadier för erfarenhet. Enligt Benner (1993) 

krävdes den tiden för en sjuksköterska att erhålla denna erfarenhet.  
 

Arbetet grundade sig i ett avsiktligt urval av typen maximalt varierat urval, vilket avser 

medveten rekrytering av deltagare för så stor variation som möjligt enligt Polit och Beck 

(2016). Detta ansågs passa studien då denna urvalsmetod i analysskedet även gav 

möjlighet till att identifiera gemensamma teman, vars egenskaper beskrivs vara kärnrika 

(Polit & Beck, 2016). En geografisk begränsning ingick i studien då endast sjuksköterskor 

hörande till Stockholms läns sjukhus inkluderades. Antalet deltagande som eftersöktes och 

deltog i studien, även kallat sample size, var relaterat till den datans saturation. Faktorer 

som påverkar hur stort sample som behövs för att nå saturation av data är till exempel 

ämnets känslighet, skickligheten av intervjuaren och frågeställningens bredd, vilket togs i 

beaktande (Polit & Beck, 2016).   

 

Undersökningsgrupp och bortfall 

12 grundutbildade sjuksköterskor hörande till sex olika geriatriska avdelningar på tre olika 

sjukhus deltog i studien. Dessa sjuksköterskor hade varit verksamma på en geriatrisk 

avdelning i minst två år samt hade erfarenhet av en läkemedelsavvikelse relaterat till en 

geriatrisk patient. Urvalsmetoden valdes för största möjliga variation mellan deltagarna 

inom ramen för den homogena gruppen sjuksköterskor (Danielsson, 2012).  
 

Oplanerat bortfall före datainsamling skedde då en av de kontaktade verksamhetscheferna 

inte återkopplade efter att informationsbrevet skickats ut. På så vis inkluderades inte två 

potentiella avdelningar. Med stöd av Billhult och Gunnarsson (2013) valdes efter 

övervägande ett sjukhus bort, efter att de hade accepterat medverkan, då studiens båda 

författare haft sin verksamhetsförlagda utbildning där. Det innebar ett planerat bortfall av 

deltagande sjuksköterskor före datainsamling. 

 

Genomförande 

Förberedelser 

Kontakt togs via brev med verksamhetschefer tillhörande åtta geriatriska avdelningar inom 

Stockholms läns landsting (Bilaga B). I brevet sammanfattades denna studies upplägg och 

innehåll. Problemområde, syfte och metod specificerades, utöver detta beskrevs 

urvalskriterier och urvalsgrupp för de sjuksköterskor som skulle medverka i studien. 
 

Efter godkännande från verksamhetscheferna skickades brev till chefssjuksköterskorna på 

de avdelningar som accepterade deltagande (Bilaga C). Brevets syfte var att förbereda för 

informerat samtycke inför intervjuerna. Brevet specificerade exempel på frågor som 

användes i pilotintervjun, som efter det kom att omformuleras. I samband med att brevet 

skickades ut skapades telefonkontakt för att förbereda chefssjuksköterskorna på att brevet 

om informerat samtycke var på väg samt att de fick tid att se över om de kunde avsätta 

medarbetare för intervju. Den första chefsjuksköterskan som telefonerades fick också 

frågan om möjlighet till en pilotintervju, inom en kortare tidsram än de andra 

chefssjuksköterskorna. 
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Intervjuguide 

Utformningen av intervjuguiden började med en tematisering av arbetes bakgrund och dess 

frågeställningar, enligt de steg som presenteras i Kvale och Brinkmann (2014), varför, vad 

och hur. Först definierade vi varför, där vi repeterade syftet med studien och dess 

betydelse för utformning av intervjuguiden. Sedan definierade vi studiens vad, som kan 

beskrivas som den teoretiska förståelsen bakom studien (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 

Typen av frågor som ställdes, var alltså beroende på vad som studien försökte att 

undersöka, i detta fall erfarenheter hos sjuksköterskan. Det sista steget beskrivs som 

studiens hur, denna del är mer praktiskt inriktad men nödvändig för utformningen av 

frågor. Vi diskuterade tidsaspekten och analysen på studien. Denna process syftade till att 

skapa nyckelfrågor för validering av arbetets frågeställning och problemområde. Vidare 

använde vi oss även av ett flödeschema av Brymann (2011) för arbetsprocessen med att 

utforma en studieguide. Se bilaga A för intervjuguide. Enligt Trost (2010) är en 

intervjuguide med få frågor men stora frågeområden att föredra då detta ger de deltagande 

utrymme för utveckling, vilket även var vägledande i vår utformning. I intervjuguiden 

ingick även grundfrågor för att försäkra att den deltagande sjuksköterskan infattades i 

urvalsgruppen enligt Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer rörande 

urvalsgrupper. Uppföljningsfrågor, sonderande frågor och strukturerande frågor planerades 

in som stöd för guiden för att utveckla deltagarnas svar och få detaljrika beskrivningar, 

detta med stöd av Kvale och Brinkmann (2014). 

 

Pilotintervju 

För att testa intervjuguiden mot syftet, tidsåtgång för intervjun och funktionen av teknisk 

utrustning, genomfördes två pilotintervjuer. Dessa var nödvändiga för att kontrollera 

ovanstående enligt Danielsson (2012). Under första provintervjun framkom att ytterligare 

specificering av frågorna behövdes och intervjuguiden reviderades. Efter analys av 

innehållet från andra provintervjun accepterades intervjuguiden då svaren ansågs täcka 

studiens problemformulering och syfte. Data från båda pilotintervjuer användes efter 

kompletterande intervju med sjuksköterskan deltagande i första pilotintervjun.  

 

Utförande 

Intervjuerna genomfördes under veckorna 37-39 hösten 2016. Intervjuerna skedde av 

bekvämlighetsskäl på sjukhuset sjuksköterskan arbetade på, i samband med 

sjuksköterskornas arbetspass. Vi medverkande båda under samtliga intervjuer.  
 

I samband med intervjun fick sjuksköterskorna skriva under en bilaga rörande informerat 

samtycke där deras rätt till deltaga eller att avstå från att deltaga, deras rätt till att dra sig ur 

studien, deras rätt att läsa intervjun, deras konfidentialitet samt hur studiens resultat 

kommer att spridas godkändes, se bilaga D. Bilagan innefattade även en förfrågan rörande 

ljudupptagning under intervjun.  
 

Rollfördelningen mellan oss skapades innan första intervjun och behölls under de första tre 

intervjuerna för att sedan omfördelas. Omfördelningen motiverades genom att 

intervjusvaren krävde vissa fördjupande frågor som en av oss hade större fallenhet att 

ställa, detta med stöd av Polit och Beck (2016) som beskriver dessa typer av frågor som 

särskilt utmanade för intervjuaren. De följande nio intervjuerna höll samma rollfördelning. 

Fördelningen gick ut på att en av oss i början av intervjun beskrev studiens syfte och 

innehåll, ställde de inledande bakgrundsfrågorna samt två avslutande frågor, för att senare 
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inta en lyssnande roll. Den som inte inlett intervjun ställde de djupare frågorna som följde 

på bakgrundsfrågorna. Varje enskild intervju tog cirka 22 minuter i anspråk.  

 

Datainsamling och databearbetning 

En semistrukturerad intervju genomfördes för att enligt Bryman (2011) fastställa 

jämförbarhet mellan intervjuerna. För att korrekt transkribera intervjuerna efter de 

deltagandes egna ordval, användes en diktafon för inspelning av intervjun. Ett alternativ till 

inspelning av intervjun hade varit anteckningar, detta krävde dock träning enligt Patel och 

Danielsson (2011), något som inte rymdes i tidsramen för studien.  
 

I denna studie intervjuades flera olika sjuksköterskor från olika arbetsplatser inom 

Stockholms läns landsting. Detta krävde ett mått av standardisering för att säkerställa att 

varje intervju hade så lik förutsättning som möjligt och att berörda ämnen för studien togs 

upp under intervjun. Därför utvecklades som ovan nämnt en intervjuguide utifrån studiens 

problemområde. Utan intervjuguide skulle intervjun ha definierats som en ostrukturerad 

intervju, dessa kan vara aktuella när forskningsfrågan ännu inte är helt utstakad (Polit & 

Beck, 2016). 
 

Dataanalys  

Transkriberingen genomfördes av oss samma dag som intervjun ägde rum, vilket innebar 

nedskrivning i text av ljudupptagningen från intervjun. All text avidentifierades i samband 

med transkriptionen. Övriga säkerhetsåtgärder i samband med transkription redovisas 

under forskningsetiska överväganden. Intervjufrågor och kommentarer fetmarkerades för 

att synas tydligt vid bearbetning, med stöd av Danielson (2012).  
 

För analys av de transkriberade intervjuerna valdes en manifest kvalitativ innehållsanalys 

avsedd att redovisa innehållet av texten. Då syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskornas erfarenhet, stämde detta överens med syftet då metoden ej avser att 

ytterligare djupare tolkning, i överensstämmelse med Danielson (2012) rekommendationer 

gällande innehållsanalys. 
 

Analysprocessen beskrivs av Polit och Beck (2016) som fyra steg, nedbrytning av texten i 

mindre bitar, kodning, kategorisering av enheternas mening och sedan skapandet av större 

teman utifrån de mindre bitarna. Kvalitativ innehållsanalys av intervjutexter 

rekommenderas av Danielson (2012) och utformas med hjälp av en mall. Mallen består av 

rubrikerna meningsenheter, kondenserande meningsenheter, subteman och teman. 

Meningsenheter är direkta citat från de transkriberade intervjuerna där urvalet av 

meningsenheter grundade sig i studiens grundfrågeställning, här benämnt som domän. De 

två domän som tematiseringen utgick från var Sjuksköterskans erfarenhet av 

läkemedelsavvikelser och Läkemedelsavvikelser och den geriatriska patienten.   
 

Den transkriberade texten bearbetades flera gånger. Inläsning, markering av notiser, 

granskning av koder och senare markering av meningsenheter som ansågs kärnrika 

genomfördes. Meningsenheterna fördes in i mallen efter konsultation om eventuella 

skillnader mellan de som tematiserat, gällande valet av markering. Ur meningsenheterna 

skapades kondenserade meningsenheter. Dessa bildades genom urval av väsentliga och 

värdebärande ord från meningsenheterna i överenstämmelse med Danielsons (2012) 

beskrivning av kondenserade meningsenheter. Subteman innebär ett samlande av till 

innehållet liknande, återkommande kondenserade meningsenheter (Danielson, 2012). Vid 
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bildandet av subteman kunde flera meningsenheter ingå i olika subteman. Då dessa enligt 

Danielson (2012) skall vara uteslutande från varandra, pågick en flexibel process som 

innebar både att återvända till analysenheten och vidare analysera subtemats innebörd i det 

slutgiltiga temat.  För det sista steget av processen söktes en röd tråd mellan subteman, 

som kunde leda till ett övergripande tema. Även denna process var flexibel och 

omarbetades flera gånger. Tematiseringen genomfördes av båda författarna till studien. Se 

tabell 1 för exempel från analysprocessen. 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen: Domän Sjuksköterskans erfarenhet av 

läkemedelsavvikelser 

MENINGSENHETER KONDENSERADE 

MENINGSENHETER 

SUBTEMAN TEMAN 

så är det alltid, 

sjuksköterskan saknar alltid 

tid. /.../ Du skulle vilja, du 

är ansvarig för jättemycket, 

du är ansvarig för hela 

människan och ska du göra 

ett bra jobb då ska du 

kontrollera allting 

 

Det fattas tid. Sjuksköterskan 

har stort ansvar för patienten 

men kan inte göra allt på 

grund av tidsbrist 

 

Tidsbrist Sjuksköterskor

s erfarenhet av 

riskmedvetenh

et 

 

Ibland vi signerar så här 

snabbt och sen glömmer vi, 

vi har inte tid gå och nolla 

den läkemedel som inte 

gett eller vi har inte tid gå 

och låna den läkemedel så 

det är jättemycket för oss. 

 

Har inte tid att nolla 

läkemedel vi inte ger och 

ibland har vi inte tid att låna 

läkemedel  

 

Glömska 

 

 

 

Trovärdighet 

Inom kvantitativ forskning skulle trovärdigheten beskrivas i termer som reliabilitet eller 

rigor. Detta kan bekräftas via olika kriterier (Polit & Beck, 2016). Inom den kvalitativa 

forskningen finns en annan terminologi och kriterier, kallat trovärdighet i en studie. 

Trovärdigheten kan delas upp flera delar enligt Lincoln och Guba (1985, i Polit & Beck, 

2016): tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering och pålitlighet. Tillförlitlighet definieras 

som trovärdigheten av data och analyserna av den. Överförbarhet definieras som hur väl de 

data kan användas för tolkningar av andra situationer.  
 

Vid utformningen av intervjuguiden formades öppna frågor för att få fram så detaljrika 

beskrivningar som möjligt, detta i enlighet med vad Polit och Beck (2016) beskriver om 

möjlighet till ökad överförbarhet. Konfirmering, kan beskrivas som objektiviteten gällande 

data relevans eller mening. De fynd som kommer fram skall vara de deltagandes och inte 

forskarnas. Detta kriterium kan fyllas om forskarens bias, motivation och perspektiv 

redovisas. Inför samt efter intervjuerna samtalade vi rörande vår egen förförståelse och 

erfarenheter. Pålitlighet kan beskrivas som datas stabilitet över tid, med andra ord om den 

skulle repetera sig vid ett annat tillfälle eller om ett annat resultat skulle framträda. Utifrån 
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dessa kriterier kan de olika delarna av forskningen och i detta fall intervjuguiden förbättras 

med medvetenhet om dessa områden (Polit & Beck, 2016).  
 

Det främsta medlet för att öka trovärdigheten av intervjuguiden var att försöka skapa 

detaljerade beskrivningar genom att ha en semistrukturerad intervjuguide med plats för 

deltagarnas egen riktning i enlighet med Polit och Beck (2016). I tematiseringsprocessen 

granskades allt transkriberat material och tematiseras av oss två personer, baserat på vad 

Polit och Beck (2016) beskriver som säkerställande för trovärdigheten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013) består av 37 etiska 

riktlinjer rörande forskning som involverar människor. De etiska riktlinjerna antogs första 

gånger i Helsingfors 1964 och har sedan dess kontinuerligt reviderats. Deklarationen 

benämner flertalet generella områden rörande forskningsetik, som exempelvis risker för de 

deltagande och särskilda grupper som är utsatta i och med forskning. För oss var respekt 

för alla deltagande sjuksköterskor och vikten av att säkerställa sjuksköterskornas autonomi 

viktigast. Ingen var tvungen att medverka i studien utan allt deltagande grundade sig i 

frivillig anmälan. Sjuksköterskorna kunde även dra sig ur studien utan risk för retialiation 

och på så sätt garanteras rätten till självbestämmande. Respekt för sjuksköterskorna 

diskuterade vi fortlöpande under studiens gång, då vi var medvetna om den känsliga 

kulturen som omger läkemedelsavvikelser. För oss var det viktigt att inte pressa eller 

influera sjuksköterskorna under intervjuerna, för att bibehålla respekt för vad de ville eller 

inte ville delge. 
 

Bryman (2011) beskriver fyra krav som gäller för svensk forskning. Kraven tangerar bland 

annat de riktlinjer som WMA (2013) beskriver i Helsingforsdeklarationen. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 

Informationskravet grundar sig i att alla deltagande ska få information om forskningens 

syfte och delmoment (Bryman, 2011). De deltagande får även information om att 

deltagandet är frivilligt och att de under alla studiens faser kan avsluta sitt deltagande. 

Detta säkerställdes genom att en förfrågan om medverkan först skickades till vederbörande 

verksamhetschefer och senare till chefssjuksköterskorna. Innan intervjuerna påbörjades 

tillfrågades de deltagande om det hade tagit del av den utsända informationen. 
 

Samtyckeskravet innebär rätten att själv bestämma över sin medverkan i studien (Bryman, 

2011). I samband med intervjuerna fick de deltagande skriva på ett brev om informerat 

samtycke. I och med underskriften samtyckte de deltagande bland annat till att intervjun 

spelades in med en diktafon samt att de var informerade om studiens upplägg och deras rätt 

till att frivilligt deltaga. 
 

Kravet på en fungerande konfidentialitet beskrivs även av Helgesson (2015) som en viktig 

del av de etiska övervägandena, då skadorna till följd av ett informationsläckage kan 

drabba de deltagande socialt, psykologisk och ekonomiskt. För att säkerställa 

konfidentialiteten upprättades ett säkerhetssystem för omhändertagande av konfidentiell 

data. Alla deltagande fick ett nummer, inga namn nämndes i inspelningen. När de 

intervjuade nämnde namn under intervjun, numrerades även dessa i subkategorier. Ett ark 

upprättades som det enda ställe där de intervjuades identitet var kopplat till deras specifika 

nummer, detta för att säkerställa att de deltagande skulle kunna dra sig ur studien eller om 

de ville utnyttja sin rätt att läsa transkriptionen från deras egen intervju. Arket varken 
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kopierades eller skrevs in som ett datoriserat dokument, utan förvaras säkert. Allt material i 

studien avidentifierades och fullständig konfidentialitet rådde inför, under samt efter 

studiens gång. 
 

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in om de deltagande under studiens 

gång enbart får användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). Som ovan nämnt kommer de 

deltagande endast kopplas med namn till sin utsaga på en lokation. Detta säkerställer att 

ingen obehörig kommer kunna tillhandahålla informationen. Informationen kommer enbart 

att användas i studien, som kommer publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet [DiVA]. 
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RESULTAT  

Genom den kvalitativa innehållsanalysen trädde tre övergripande teman fram med 

medföljande subtema. Dessa presenteras nedanför i tabell 2, detta för att ge en översikt av 

de viktigaste resultaten med stöd av Kvale och Brinkmanns (2014) riktlinjer rörande 

presentation av resultat. Redovisning av tema kommer göras med citat och 

kontextualisering av resultat i enlighet med riktlinjer för rapportering av resultat av Kvale 

och Brinkmann (2014). Citat presenteras i resultatdelen av studien för att öka 

trovärdigheten bakom ställningstagandet. För att bibehålla sjuksköterskornas 

konfidentialitet byttes talspråk ut mot skriftspråk, dock fanns originaltranskriberingen 

tillgänglig för handledaren och examinatorn. Citaten gavs nummer som motsvarade varje 

intervju, utan inbördes ordning. Detta för att påvisa en mångfald, det vill säga att citaten 

togs från olika intervjuer och speglade alla inblandade sjuksköterskors erfarenheter. Om 

text uteslutits från citat, markerades detta med följande markering /.../.  
 

I snitt hade sjuksköterskor i studien varit yrkesverksamma i 5,2 år. Sjuksköterskan med 

längst erfarenhet hade varit verksam i 19 år motsvarande 3 år hos sjuksköterskan med 

kortast erfarenhet. Flera av sjuksköterskorna hade erfarenhet av geriatrisk vård från 

tidigare arbete, snittet motsvarade 7,9 års erfarenhet. I snitt hade varje sjuksköterska varit 

på nuvarande avdelning i 2,9 år. Ingen av de deltagande sjuksköterskorna hade någon 

specialistutbildning, två sjuksköterskor läste dock för tillfället in en specialistexamen. Vid 

tillfrågan om inläst kurs i patientsäkerhet svarade alla förutom två nekande, dessa beskrev 

att de var osäkra. 
 

Tabell 2. Resultatöversikt 

TEMA SUBTEMA 

Sjuksköterskors erfarenhet av den 

geriatriske patientens komplexa 

sjukdomsbild 

 

 

Sjuksköterskors erfarenhet av 

riskmedvetenhet 

 

Tidsbrist 

Rutiner 

Glömska 

Sjuksköterskors erfarenhet av 

organisationen 

 

Kommunikation 

Avbrutet arbete 

 

Sjuksköterskors erfarenhet av den geratriske patientens komplexa sjukdomsbild  

Under studiens gång blev komplexiteten av den geriatriska patientens omvårdnad tydlig. 

Trots stor variation mellan patienter, framkom flera generella områden som problematiska.  

Polyfarmaci beskrevs av sjuksköterskorna som ett utbrett problem rörande vården av den 

geriatriska patienten. Polyfarmaci beskrevs innebära en ökad risk för interaktioner och 

biverkningar. Tillsammans med äldres nedsatta reservkapacitet utgjorde det betydande 

svårigheter för patienten. 
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“Många krockar med varandra det är mycket biverkningar och de är 

väldigt trötta” (12)  
 

“om det är massor med tabletter då är det alltid någon interaktion oftast 

“ (1) 

 

Sjuksköterskorna hade observerat att det stora antalet läkemedel som behövde inmundigas 

varje dag av patienterna både var mentalt och fysiskt påfrestande.  
 

“Dom flesta klagar när man kommer med en halvfull mugg med tabletter 

som dom ska svälja, många har flera läkemedeltillfällen under dagen, så 

man kanske kommer 5 gånger till en patient under dagen. /.../ Nej men 

det är alltid rent mentalt jobbigt för patienterna också, tar jag inte dom 

här medicinerna då faller jag ihop i en liten hög. “(9) 

 

Ett annat återkommande område var sväljsvårigheter och muntorrhet. Detta tillsammans 

med polyfarmaci beskrevs som ett utbrett problem som innebar stora svårigheter för såväl 

sjuksköterskan som patienten. Sväljsvårigheterna kunde till exempel göra att patienterna 

valde att tugga på tabletterna istället för att svälja dem hela. 
 

“dom tuggar på läkemedel det är det som är skillnad, /.../ Trots att det är 

depotabletter, långtidsverkande men dom äter snabbt.” (2) 

 

Orörlighet eller problem med finmotoriken hos den geriatriske patienten utgjorde vissa 

svårigheter. Sjuksköterskorna berättade att patienten ofta låg långt ner i sängen och 

behövdes dras upp till sittande läge inför administrering. Tabletter kunde till exempel 

hamna i sängen av misstag och inte upptäckas förrän senare. 
 

“Det är kanske inte alltid att man behöver vara fumlig med händerna, 

det kan vara att man är lite orörlig, man ligger lite lågt eller har svårt att 

sätta sig, röra sig. Då kan det glida lite tabletter iväg utan att dom 

märker det.” (10) 

 

Ett återkommande område var någon form av kognitiv svikt hos den geriatriska patienten. 

Svårigheter att minnas tidigare samtal, nedsatt compliance och nedsatt orientering beskrevs 

av sjuksköterskorna. 
 

“Så att det är svårt med äldre och läkemedel. De vill gärna ha det dom 

vill ha /.../ Speciellt för dom med minnessvikt. ”Jag vill inte ta såhär 

mycket, såhär mycket har jag aldrig tagit” så det är väldigt svårt ibland 

att få dom att ta.” (12) 

 

“dementa patienter det är ju också risk för att det kan bli fel för att dom 

inte ligger i sängen eller dom går vidare till någon annans rum /.../” (4) 

 

Dessa problemområden ligger till grund för att kunna beskriva sjuksköterskans erfarenhet 

av läkemedelsavvikelser för säker vård på geriatrisk avdelning.  
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Sjuksköterskors erfarenhet av riskmedvetenhet 

Enligt sjuksköterskorna var de vanligaste typerna av läkemedelavvikelser otydliga 

ordinationer eller att läkemedelslistan inte hade uppdaterats. Varpå detta kunde ett felaktigt 

läkemedel ges, uteblivit eller försenad administrering genomföras. Fel i administreringen 

rörande synonympreparat och icke delbara läkemedel påtalades också av sjuksköterskorna. 
 

 

“det är ju definitivt avvikelser där man har delat tabletter som inte ska 

delas. Framför allt då depåtabletter, smärtstillande. Och att man har, ja, 

den. Och att man hittar halva tabletter eller hittar tabletter i 

patientlådorna som patienten inte är ordinerade “ (4) 

 

Även det höga antalet läkemedel per patient som förekommer på en geriatrisk avdelning, 

innebar enligt sjuksköterskorna ökad risk för att dela fel och därmed kunna orsaka en 

läkemedelsavvikelse.  
 

“svårigheten är att de har så mycket läkemedel, det kan göra att det 

lättare blir fel för det är så mycket att hålla reda på”(3) 

 

Sjuksköterskorna var medvetna om riskerna rörande potentiella läkemedelsavvikelser och 

beskrev att en bidragande orsak till avvikelserna var tidsbrist. 

 

Tidsbrist 

Sjuksköterskorna var medvetna om riskerna rörande potentiella läkemedelsavvikelser och 

beskrev att en bidragande orsak till avvikelserna var tidsbrist. Tidsbrist genomsyrade 

samtliga intervjuer. Tidsbristen var grunden till stress, glömska och fel i hanteringen av 

läkemedel. 
 

 

“så är det alltid, sjuksköterskan saknar alltid tid. /.../ Du skulle vilja, du 

är ansvarig för jättemycket, du är ansvarig för hela människan och ska 

du göra ett bra jobb då ska du kontrollera allting.” (8) 

 

11 av 12 av de intervjuade sjuksköterskorna tog upp hantering av läkemedel som ett 

tidskrävande moment i det dagliga arbetet. De påtalade att det tog för lång tid att 

iordningställa den stora mängden läkemedel patienterna var förskrivna.  

 
 

“Man kan säga att på morgonen från och med att vi börjat stoppa piller i 

burkar till och med att de är i patienterna, så är det ungefär 1,5 timme. 

Då har vi som max då 7 patienter. Så att det tar tid.” (9) 
 

En kombination av högt antal läkemedel och att en majoritet av patienterna hade någon typ 

av kognitiv svikt resulterade i att iordningställandet och administrering av läkemedel tog 

mer tid än vad sjuksköterskorna ansåg att de kunde ge. 

 

“Det tar mycket mer tid, att sitta med en patient i två timmar och leka 

kan-inte-du-ta-din-tablett. Det är väldigt svårt ibland.”(12) 

 

Sväljsvårigheter var ett utbrett problem hos patienter vilket krävde mer tid vid 

administrering. Tidigare nämnt rapporterades att patienterna valde att tugga på tabletter om 
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de hade svårt att svälja, sjuksköterskorna beskrev detta som problematiskt då det inte 

kunde säkerställa vilken effekt läkemedlet skulle få hos patienten. Att byta 

administreringsform kunde bidra till att lösa denna situation. 
 

 

“De ligger långt ner i sängen och det tar längre tid då man måste ha 

hjälp att dra upp dom och sen har de svårt att svälja och sen som sagt så 

måste man gå tillbaka och krossa, det tar lång tid“ (3) 

 

“Ordinerar till flytande, i droppform och vi ändrar och ser vi patienten, 

dom ska inte tugga hela tiden på dom” (2) 

 

Arbetsbelastningen ansågs av sjuksköterskorna var för hög i relation till den tiden som var 

tillgänglig för uppgiften. Det lade grund för en pressad situation rörande sjuksköterskornas 

prestation, som antogs vara likvärdig oavsett arbetsbördan. 
 

 

“Jag kände att man ska inte stressa så mycket att man inte kan ge rätt 

medicin till rätt person.” (4) 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att deras stress gick ut över arbetet, då stress kunde leda till 

avvikelse. Under intervjuerna påtalade ett par sjuksköterskor att man med tiden lärde sig 

disponera sin tid för att inte utöka sin stressiga arbetssituation.  

 

“Jag menar det är det enda vi sjuksköterskor pratar om jämt och 

ständigt, hur stressade vi är och hur lite tid vi har. Men det handlar om 

att disponera den tiden vi har på ett bra sätt. Så att man inte blir extra 

stressad.” (11) 

 

Trots att sjuksköterskorna strävade efter att disponera den tillgängliga tiden kvarstod risken 

för eventuella avvikelser. Sjuksköterskorna beskrev en medvetenhet rörande stressens 

effekt på arbetsprestationen. Oavsett tidigare prestationer och bedrifter ansågs det kvarstå 

en risk för avvikelse under influens av stress. 

 

“Jag har hittills under mina x år inte gett fel medicin till fel patient, så 

att någonting har jag gjort rätt /.../ men det kommer att hända en vacker 

dag ju mer stressad man är.”(9) 

 

Rutiner 

Om tidbrist var ett av orsaksområdena för läkemedelavvikelser, var sjuksköterskans egna 

rutiner ett sätt att hantera riskerna. Vid tillfrågan om vilka verktyg (se bilaga A, fråga 8, 

följdfråga 1) sjuksköterskan hade för att identifiera risksituationer där 

läkemedelsavvikelser uppkommer beskrev flera sjuksköterskor att de förlitade sig på 

rutiner. Risksituationerna beskrevs som vi nämnt ovan ofta vara relaterade till tidbrist. 

Sjuksköterskan förlitade sig på i upprepande kontroller av delade läkemedel och patientens 

identitet för att upptäcka eventuella avvikelser.  

 

“jag försöker ju dela rätt från början, men jag kollar alltid en extra gång 

innan jag går in till patienten. Dubbelkollar. Och det händer att jag inte 

har delat, så det är mitt sätt att säkerställa min del så att säga.”(3) 
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När sjuksköterskans egna rutiner inte räckte till framkom det ge upplevd känsla av 

minskad kontroll relaterat till själva administreringsprocessen.  

 

“Det finns väldigt likartade tabletter, det finns faktiskt flera som är exakt 

likadana. Fast det är helt olika preparat, så att även om jag delar i 

muggen enligt alla konstens regler, från rätt förpackningar men sen när 

jag ska dubbelkolla mig, om det har gått tillräckligt lång tid är det inte 

säkert att jag har full koll, då får jag dela om. Så att ur säkerhetspunkt är 

det jobbigt naturligtvis” (9) 

 

Dock beskrev flera sjuksköterskor att de inom arbetet på geriatrisk klinik är vana vid en 

stor mängd läkemedel, vilket kan beskrivas som en skyddande egenskap mot 

läkemedelsavvikelser. Vana och erfarenhet ansågs minska risken för administreringsfel 

relaterat till till exempel delbarheten av ett läkemedel. 

 

“Men jag har jobbat så länge att jag vet. Många har återkommande, 

likadana så jag vet vad det mesta är”(10) 

 

“Ja kommer man som ny, det har ju tagit flera år för mig att känna igen 

alla medicinerna det räcker inte att man pluggat det i skolan” (12) 

 

Glömska 

Glömska rörande läkemedelshantering diskuterades repeterat i relation till de så kallade 

narkotika-pärmarna. I dessa ska sjuksköterskan signera narkotikaklassade läkemedel och 

samtidigt kontrollräkna att antalet stämmer. Intervjuerna visade på en utbredd problematik 

rörande kontrollräkning och signering.  

 

“men sen kan det vara så att någon har glömt att fylla i, någon tidigare 

har bara glömt fylla i“(6) 

 

Sjuksköterskors erfarenhet av organisationen 

Kommunikation  

Det tillsammans med läkarna delade medicinska ansvaret beskrevs vara av varierande 

kvalité sinsemellan avdelningar. Det framkom under intervjuerna att den teknik inom 

journalföringsystemet som båda professionerna använde skiljde sig åt, vilket kunde leda till 

missuppfattningar, exempelvis rörande patientens ordinationer. Detta då läkaren sällan 

informerade sjuksköterskan om nyinsatta läkemedel, utan enbart lade in läkemedlet i 

läkemedelssystemet.  

 

“det är oftast läkare, att man märker att det här skulle sats ut eller de 

har inte satt in den än. Det kan också /.../ att de inte kommer och säger 

till när de satt in ett läkemedel. Det är /.../  brist i kommunikationen” (3) 

 

Sjuksköterskorna benämnde att den interprofessionella kommunikationen kunde fallera 

men att den intraprofessionella kommunikationen var väl fungerande. Detta var särskilt 

tydligt då sjuksköterskorna diskuterade läkemedelavvikelser sinsemellan men sällan 

diskuterade händelsen tillsammans med läkarna.  

 

“Det känns som att de inte kan visa sig göra fel. Som jag upplever det i 

sjuksköterskegruppen så säger vi: jag har gjort det här, lär er av det” (1) 
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Vid tillfrågan om hur läkemedelsavvikelser uppdagades (se bilaga A, fråga 6, följdfråga 1) 

diskuterade sjuksköterskorna att det var lika vanligt att de själva märkte att något inträffat 

som att någon annan i det interprofessionella teamet gjorde det. Den i teamet som 

uppmärksammade läkemedelsavvikelsen tog upp detta med den berörda sjuksköterskan i 

en informell diskussion istället för att göra en formell avvikelserapportering. 

 

“det är väl att efterföljande sjuksköterska ser det eller nån annan 

personal till exempel om en patient har glömt att ta sina tabletter eller 

inte fått hjälp med det” (5) 

 

Avbrutet arbete 

Under intervjuerna kom det fram att sjuksköterskorna ofta blev avbrutna i sitt arbete med 

läkemedelshanteringen, särskilt under fasen då iordningställande genomfördes. Det var 

många faktorer som kunde härleda ett avbrytande, till exempel behövde övrig personal ofta 

hjälp med det direkta patientarbetet vilket beskrevs som vanligt på geriatriska 

vårdavdelningar. Detta ledde till att sjuksköterskorna glömde bort vad de gjorde för 

stunden och en läkemedelsavvikelse skedde. 

 

“så man blir avbruten, någon vill fråga någonting. Någon patient ringer 

på klockan. Man avbryter det man gör, man går ifrån och man kanske 

inte har tillräckliga rutiner eller så brister det ändå. Att man kanske 

lämnar medicinen framme att man inte ställer ned dem i lådan. Att man 

ställer i fel låda, det kan hända vad som helst egentligen. Det krävs inte 

så mycket.” (7) 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskorna nämnde polyfarmaci upprepat under intervjuerna, det var inte ovanligt att 

patienterna hade tio eller fler olika läkemedel. Polyfarmaci diskuterades i relation till 

patientens övriga sjukdomsbild. Denna varierade sjukdomsbild bestående av mångfaldiga 

sjukdomar och medföljande komplikationer relaterat till polyfarmaci gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde den geriatriske patienten som komplex. Sjuksköterskorna 

förväntades ha fullständig kontroll rörande patientens samtliga läkemedel, vilket de 

beskrev som problematiskt då mängden läkemedel ofta översteg det normala. Att den 

geriatriska populationen lider av polyfarmaci, beskrivs också av Rosted m.fl. (2016). Det 

observerades en misströstan hos sjuksköterskorna som gång på gång påtalat patienternas 

stora mängd läkemedel för läkarna, men inte fått en lämplig respons. Vi diskuterade även 

ämnen som inte hade förutsett inför studien, exempelvis problematik associerat med 

patientens sväljsvårigheter och muntorrhet. Sjuksköterskorna benämnde inte vilka typer av 

läkemedel som patienterna tog, det hade dock varit en intressant aspekt att forska vidare i 

då det eventuellt hade legat till grund för olika typer av läkemedelsavvikelser.  
 

Ett fenomen som observerades av oss under intervjuerna var en diskrepans rörande vår 

definition och sjuksköterskornas definition av läkemedelsavvikelse. Vi grundade oss i den i 

bakgrunden presenterade definitionen och tidigare erfarenhet från kursen patientsäkerhet, 

som genomfördes vårterminen 2016. Vår uppfattning var att sjuksköterskornas definition 

av läkemedelsavvikelser skiljde sig åt i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. 

Grober och Bohnen (2005) beskriver att osäkra definitioner av läkemedelsavvikelser 

innebär försvårade diskussioner rörande ämnet. Dock var de uttalat riskmedvetna och 

kunde i det dagliga arbetet identifiera risker rörande den geriatriska patienten och 

läkemedel.  
 

Riskmedvetenhet genomsyrade sjuksköterskornas dagliga arbete med den geriatriska 

patienten. Riskmedvetenhet beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening m.fl. (2016) ligga 

till grund för att bedriva patientsäker vård. Sjuksköterskorna kunde identifiera riskfaktorer 

associerade med patienten och i vissa fall självständigt vidta åtgärder, till exempel bytte de 

administreringsform eller krossade tabletter. De förstod även de riskfaktorer associerade 

med iordningställande av läkemedel och vidtog åtgärder som upprepade kontroller av 

delade läkemedel. Detta kan beskrivas som situationsmedvetenhet och beskrivs av Svensk 

sjuksköterskeförening m.fl. (2016) som en kognitiv skyddande egenskap.  
 

Det som framkom under studien var att sjuksköterskorna upplevde stor arbetsbörda 

tillsammans med tidsbrist som en orsak till varför läkemedelsavvikelser uppstod eller 

riskerade att uppstå och därmed påverkade vårdkvalitén negativt. Detta beskrevs som stress 

över att hinna med båda omvårdnaden och läkemedelsadministrering. Tidigare 

korrelationer mellan arbetsbörda har påvisats av andra studier (Van Bogaert, Kowalski, 

Weeks, Van Heusden & Clarke, 2013; Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 

2015).  Tyngden av det patientnära arbetet tillsammans med det medicinska ansvaret kunde 

leda till ofrivilligt förbiseende av det fullständiga arbetet. Tidsbrist som sådant hade inte 

definierats tidigare i bakgrunden till detta arbete.  
 

Hur organisationen runt patienten och sjuksköterskan såg ut hade en effekt på hur 

läkemedelsavvikelserna identifierades, uppstod och hanterades. Sjuksköterskorna beskrev 

situationer när kommunikationen mellan professionerna kunde brista. Sjuksköterskorna 
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benämnde att kommunikationens nödvändighet emellertid kunde orsaka distraktioner och 

avbrott vid läkemedelsadministrering. Detta då andra professioner hade lite erfarenhet av 

hur arbetet såg ut i praktiken. Detta kan leda till ökad risk för en läkemedelsavvikelse 

enligt Brady m.fl. (2009). Egna reflektioner gjorde dels till valet av tidpunkt för 

kommunikation mellan professionerna dels om organisationen underlättade för samtal eller 

informationsutbyte mellan professionerna. Fungerande kommunikation vid teamsamverkan 

beskrevs av Ammouri m.fl (2015) främja patientsäkerheten. 
 

I studien framkom att sjukhusens IT-system indirekt hindrade teamsamverkan då all 

information antingen inte var tillgänglig för eller inte uppsöktes av samtliga professioner, 

då det inte direkt rörde deras professions ansvar. Våra reflektioner kring fenomenet var att 

it-systemen i större utsträckning bör vara utformade för att möjliggöra det 

interprofessionella samarbetet. Detta hade till exempel kunnat vara användning av 

individuell vårdplan eller automatiska notiser vid nytillkomna ändringar. Svensk 

sjuksköterskeförening m.fl. (2016) beskriver att sjuksköterskan måste förstå, bidra till 

utvecklingen av och kunna använda ett välfungerande IT-system som en del av 

upprätthållandet av kärnkompetensen säker vård. 
 

Även om sjuksköterskorna i studien var angelägna om att åtgärda risker för eller inträffade 

läkemedelsavvikelser, beskrev de att de hellre löste problemet direkt och inte rapporterade 

det genom avvikelsesystemet. Valet av att inte rapportera beskrivs i andra studier också 

men där ges andra anledningar (Delbanco & Bell, 2007; Abbasi m.fl., 2015; Sanghera 

m.fl., 2007). Varför sjuksköterskorna valde att inte rapportera, undersöktes inte i 

tillräckligt stor utsträckning i denna studie för att kunna dra någon slutsats. Det belyser 

dock ett kvarstående problem, nämligen underrapportering. Det underminerar det 

systematiska kvalitetsarbetet då avvikelserapportering är en av grundpelarna i arbetet. 

Avvikelserapportering har en väsentlig del av kvalitetsarbetet (Socialstyrelsen, u.å) och 

beskrivs även som en skyldighet i PSL [2010:659].  
 

Florence Nightingale beskrev att ett av de första kriterierna ett sjukhus bör uppfylla, är att 

inte orsaka sina patienter skada. Att arbeta systematiskt möjliggjorde för Nightingale att 

identifiera vad som utgjorde risker för patientsäkerheten (Edvarsson & Wijk, 2014). 

Sjuksköterskorna i vår studie hade en riskmedvetenhet och erfarenhet som gjorde att de i 

sitt dagliga arbete kunde skydda patienten från skada. Det lagstadgade systematiska 

förbättringsarbetet (SFS, 2010:659; SFS, 1982:763) kräver ytterligare åtgärder som åligger 

hälso- och sjukvårdsverksamheter att säkerställa. Det systematiska förbättringsarbetet bör 

inte bara ske på de olika nivåerna inom hälso- och sjukvården utan också samordnas 

mellan nivåerna (Socialstyrelsen, 2016).   

 

Metoddiskussion  

Den semi-strukturerade intervjumetoden ansågs uppfylla sitt syfte till studien baserat på 

metodlitteraturen. Ämnets känsliga natur utgjorde, tillsammans med våra kvalifikationer 

som intervjuare, anledning att diskutera valet av metod. Läkemedelsavvikelsernas 

kontroversialitet blev tydligt under intervjuerna då flera sjuksköterskor uppvisade 

nervositet och i vissa fall frågade om de hade svarat rätt enligt oss intervjuare. Viljan att 

presentera sig från bästa sin sida tillsammans med ett känsligt ämne, kan utgöra svårigheter 

i att bedöma uppriktigheten i svaren. Ett anonymt frågeformulär hade kunnat svara bättre 

till studien, då anonymiteten enligt Polit och Beck (2016) möjliggör högre andel av vad 

som kan anses är socialt oacceptabla svar. Detta hade dock enligt Polit och Beck (2016) 

genererat väsentligt mindre detaljrik information och valdes därför bort som metod.  
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Med hermeneutiken som grund för studien strävade vi efter en korrekt redovisning av 

sjuksköterskornas erfarenheter. Olsson och Sörensen (2011) beskriver ett alternativ till det 

hermeneutiska perspektivet i form av ett fenomenologiskt perspektiv. Detta övervägdes 

men inkluderades inte i studien, då vi fann att det hermeneutiska perspektivet, som 

beskriver och analyserar erfarenheter, passade bättre till syftet än det fenomenologiska, 

som belyser en förståelse kopplad till en upplevelse (Olsson & Sörensen, 2011).  
 

För att kunna redovisa studiens trovärdighet klargjordes vår tankeprocess (se tabell 1) och 

hur den ledde till vårt slutgiltiga resultat (se tabell 2). Detta med stöd av Trosts (2010) 

direktiv rörande klargörande av tillvägagångsättet för ökad trovärdighet. Trost (2010) 

benämner även vikten av redovisandet av forskningsetiska överväganden, vilka 

genomfördes inför och under studiens gång (se sida 14). 
 

Inför studien diskuterades utförligt den förförståelse vi skulle bidraga till tolkningen av den 

insamlade informationen. Gadamer (1997) beskriver att förförståelsen är nödvändig för att 

kunna bedriva kvalitativ forskning inom sitt valda ämne, vilket vi ansåg oss ha. Utöver 

deltagande i en kurs inom ämnet patientsäkerhet hade vi bevittnat läkemedelsavvikelser 

och sett hur sjuksköterskor hanterade dessa. Detta innebar efter Gadamers (1997) 

ståndpunkt rörande förförståelse att vår förförståelse av studiens bakgrundsfakta var 

tillräcklig för att kunna tolka informationen som samlades in. 
 

Trost (2010) förespråkar vikten av en jämn maktbalans mellan den som intervjuar och de 

intervjuade. Detta kan till exempel uppnås genom att mötas på en neutral plats för att 

avdramatisera intervjusituationen. I vår studie genomfördes inte intervjuerna på en neutral 

plats då det efter diskussion ansågs skulle bidraga till ett begränsat antal medverkande. En 

nackdel rörande valet av en icke-neutral plats uppdagades under en intervju då en viss 

ojämnhet i maktbalansen framkom. En av sjuksköterskorna frågade under intervjun om vi 

hade fått de svar vi ville ha, vilket visade på en obalans mellan oss och sjuksköterskan. 

Detta skulle kunna innebära att fler av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde liknande 

känslor vilket kan ha påverkat studieresultatet negativt. 
 

Att bedöma ett urvals representativitet är enligt Polit och Beck (2016) baserat på en 

jämförelse mellan egenskaper hos de i studien deltagande och den avsedda urvalsgruppen. 

Garanterat representativitet är inte möjligt utan urvalets tillvägagångssätt kan enbart 

möjliggöra ett representativt urval. Danielson (2012) menar att sex till åtta intervjuer är 

tillräckliga för en kvalitativ intervjustudie, dock valde vi att intervjua så många som 

möjligt för att öka urvalsrepresentativiteten med stöd av Polit och Beck (2016). Detta efter 

övervägande rörande Trosts (2010) ståndpunkt beträffande tidsåtgången av en stor 

urvalsgrupp.  
 

Ett inklusionskriterium för medverkan till studien var erfarenhet av minst en 

läkemedelsavvikelse, detta visade sig under intervjuerna vara för klinikerna otydlig 

formulering. Det uppfattades vara en skillnad både inom urvalsgruppen samt mellan 

urvalsgruppen och oss som intervjuare, gällande vad en läkemedelsavvikelse innebar. 

Tydligare formulering i informationsbrevet hade kunnat ge andra medverkande 

sjuksköterskor. Detta skulle kunna beskrivas som en felaktig urvalsdesign och kan enligt 

Polit och Beck (2016) generera påverkan på urvalets representativitet. 
 

I efterhand diskuterades ett möjligt exklusionskriterium som hade beaktats men inte 

diskuterats inför studiens start. Detta exklusionskriterium rörde avdelningar som använde 
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sig av så kallade ApoDoser, istället för att manuellt dela läkemedel. ApoDosen levereras 

till vårdinstanser med färdigdelade mediciner. Farmaceuter på apoteket kontrollerar alla 

läkemedel i dessa ApoDoser innan utskick (Apoteket, u.å.). En avdelning som använde 

ApoDos hade inte kunnat medverka i studien då minst en intervjufråga inte hade varit 

möjlig för sjuksköterskorna att svara på (se bilaga A, fråga 7). Då vi valde att utförligt 

diskutera sjuksköterskornas egna rutiner rörande iordningställande av läkemedel skulle en 

avdelning med ApoDos inte vara kompatibel med avdelningar utan ApoDos. Detta med 

stöd av Polit och Becks (2016) riktlinjer gällande jämförbarhet, i detta fall mellan 

sjuksköterskorna, då de inte hade kunnat svara på samma frågor under intervjun.  
 

Vilken kvalité intervjun får och dess trovärdighet är dels avhängt på det samspel som 

skapas mellan sjuksköterskan och intervjuaren, då båda är medskapare till samtalet under 

intervjun. Det är inte alltid möjligt att mötas på lika villkor i intervjun, dock menar Patel 

och Danielsson (2011) att intervjuaren kan underlätta till ett gott intervjuklimat genom 

förberedelser. Informationsbrevet som skickades ut skulle förbereda för ett informerat 

samtycke, lika mycket som att förbereda sjuksköterskorna för intervjusituationen. Hälften 

av sjuksköterskorna hade inte läst brevet innan intervjun utan valts ut av sin 

chefsjuksköterska till att delta. Detta skapade en informationsobalans mellan oss och 

sjuksköterskorna som kan ha bidragit till ett mindre tillåtande klimat (Polit & Beck, 2016). 

Ett telefonsamtal med den tilltänka sjuksköterskan, hade kunnat bidra till högre frekvens 

av sjuksköterskor som läst informationsbrevet innan intervjun.   
 

Frågorna till intervjuguiden formades utifrån studiens syfte och bakgrund. Även om 

frågorna stämde väl överens med bakgrunden i detta arbete, väcktes frågetecken hur väl de 

var lämpade för urvalet av sjuksköterskor. Av totalt 20 frågor var det tre som behövde 

förklaras ytterligare under flera intervjuer, två av dessa rörde läkemedelsavvikelser direkt. 

Initialt uppfattades det som ett otydlig formulering av frågorna men även här fanns det en 

diskrepans mellan forskarnas och sjuksköterskornas informationsunderlag som försvårade 

samtalet.  Det främsta medlet för att öka trovärdigheten i denna studie var att möjliggöra så 

detaljerade svar som möjligt, detta enligt Trosts (2010) rekommendation rörande öppna 

frågor. Brister inom vissa delar av intervjuguidens utformning, kan ha bidragit till mer 

slutna frågor och åtgärden för ökad trovärdighet varierande. 
 

Den stora mängden data från transkriberingen utgjorde ett tidskrävande arbete, åtgärder för 

att öka trovärdigheten som att tematiseringen skedde av båda forskare gjorde att vi med 

säkerhet kunde hitta teman som ansågs vara representativa. Polit och Beck (2016) 

beskriver att ett arbete är färdigt när datan är saturerad och därmed ytterligare information 

överflödig. Fullständig saturation av data uppnåddes inte under tidsramen för studien. Mer 

avsatt tid mellan intervjuerna hade kunnat generera högre saturation, genom utvecklandet 

av datainsamlingsstrategier vilket stämmer överens med vad som anges i Polit och Beck 

(2016). Detta rymdes dock inte inom tidsramen.  
 

Kvalitativa studier ämnar sällan skapa ett generaliserat resultat, vilket inte heller kan göras 

för denna studie. Detaljrika beskrivningar kan påverka resultatets överförbarhet positivt 

och ansats gjordes till att skapa sådana, vilket dock enligt Polit och Beck (2016) ej kan 

bekräftas utav oss utan av den som skall använda resultatet. 

 

SLUTSATS  

Vården av den geriatriska patienten är komplex och kan innebära svårigheter rörande 

iordningställande och administrering av läkemedel för sjuksköterskorna. Tidsbrist och 
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organisatoriska brister framkom riskera leda till läkemedelsavvikelser och därmed 

bristande patientsäkerhet. Sjuksköterskorna arbetade riskmedvetet och tillämpade kritiskt 

tänkande, vilket kan ha skyddat från läkemedelsavvikelser. Bristande respons efter 

rapportering gjorde att sjuksköterskorna löste händelser direkt istället för att rapportera in 

läkemedelsavvikelsen.  

 

Fortsatta studier 

För att uppnå generaliserbarhet behövs fortsatta studier för att ytterligare belysa 

sjuksköterskans erfarenhet av läkemedelsavvikelser. Speciellt rörande sjuksköterskan och 

läkemedelavvikelser inom geriatrisk vård, för det inte finns mycket adekvat forskning 

inom ämnet. En större studie, som innefattar fler sjuksköterskor, vore att föredra då det 

skulle bidraga till korrekt tillämpbarhet. 
 

Kliniskrelevans   

Studien har ringa reell klinisk relevans, dock anser vi att den kan användas som en lämplig 

beskrivning av sjuksköterskans erfarenhet rörande läkemedelsavvikelser inom geriatrisk 

vård. Studien kan vara till hjälp för avdelningar som söker förstå sin avvikelse- och 

rapporteringsproblematik utifrån sjuksköterskans perspektiv. Den kan även vara av 

betydelse för vårdpersonal som kommer i kontakt med den geriatriska patienten på annan 

plats än en geriatrisk avdelning på sjukhus.  
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BILAGA A 

INTERVJUGUIDE 

1: Hur länge har du varit verksam som sjuksköterska? 

 

2: Hur länge har du arbeta på denna avdelning? 

 

3: Hur länget har du arbetat inom geriatrisk vård? 

 

4: Har du läst någon specialistutbildning? 

 

5: Har du läst någon kurs inom patientsäkerhet? 

 

6: Vilka typer av läkemedelsavvikelser ser du på din avdelning? 

Följdfråga:  

 Hur brukar det uppdagas att det inträffat en läkemedelsavvikelse? 

 Utveckla gärna om det finns några svårigheter med att identifiera 

läkemedelsavvikelser just på en geriatrisk avdelning 
 

7: Beskriv gärna om du har några specifika rutiner rörande iordningställande eller 

administrering av läkemedel. 
 

8: Hur ser det förebyggande arbetet rörande läkemedelsavvikelser ut på den här 

avdelningen? 

Följdfrågor: 

 Vilka verktyg har du för att identifiera riskpatienter eller risksituationer? 

 Vilka riskfaktorer ser du särskilt med geriatriska patienter?  

 Beskriv gärna om du erfarit eventuella svårigheter kopplat till äldre och läkemedel 

 Beskriv om du erfarit eventuella underlättande omständigheter kopplat till äldre och 

läkemedel 
 

9: Vad är din erfarenhet av att dokumentera läkemedelsavvikelser i patientjournalen?  

Följdfråga: 

 Vad är din erfarenhet av att dokumentera tillbud i patientjournalen? 
 

10: Beskriv din tankeprocess när du ska rapportera in en läkemedelsavvikelse  
 

11: Hur många läkemedelsavvikelser uppskattar du ha varit involverad i? (→ bara 

uppskattningsvis) 

 

12: Beskriv en inträffad läkemedelavvikelse som du var delaktig i 

(Stödfrågor: Hur menar du då du säger ….. ? Kan du utveckla ….. ? Hur då …..? Vad 

gjorde du när du upptäckte det?) 

 

13: Vilka tankar har du rörande läkemedelsavvikelsen? Vad tog du med dig från händelsen 

i ditt fortsatta arbete? 

 

14: Vilka tidigare erfarenheter eller egenskaper som sjuksköterska underlättade för 

hanteringen av läkemedelsavvikelsen? 

 

15. Hur ser återkopplingssituationen rörande läkemedelsavvikelser ut på avdelningen? 
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BILAGA B 

Till verksamhetschef 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 
 

Vi heter Josefin Hallberg och Judith Jacobson och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör läkemedelsavvikelser och sjuksköterskans erfarenheter av dessa 

(var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför 

mycket intresserade av få genomföra arbetet vid era geriatriska avdelningar X och X på XXXXXX. 

Om du godkänner att studien genomförs vid klinikerna , är vi tacksamma för din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du känner dig tveksam till att 

studien genomförs vid era geriatriska avdelningar X och X är vi tacksamma för besked om detta. 

Har du ytterligare frågor rörande studien är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning         

            

__________________________                 __________________________ 

Students namnteckning                                Students namnteckning 

 

__________________________                 __________________________ 

Students namnförtydligande              Students namnförtydligande 

 

__________________________                 __________________________ 

Students telefonnummer                                              Students telefonnummer 
 

__________________________                 __________________________ 

Students E-postadress                       Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

 

__________________________                                 __________________________ 

Handledares namnförtydligande                                  Handledares telefonnummer 
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

Titel 

Sjuksköterskans erfarenhet av läkemedelsavvikelse relaterat till patientsäkerhet på geriatrisk 

vårdavdelning- en kvalitativ studie 

 

Problemområde 

Äldres läkemedelsanvändande har ökat de senaste 25 åren enligt Socialstyrelsen vilket ställer högre 

krav på individuell anpassning och ökad kunskap hos sjuksköterskor. Läkemedelsrelaterade 

vårdskador i Sverige uppskattades 2011 till cirka 105 000 årligen (Socialstyrelsen, 2008). 

Med denna studie avser vi att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av läkemedelsavvikelser i det 

dagliga arbetet. Detta utifrån Svensk Sjuksköterskeförenings kärnkompetens säker vård.  
 

Syfte 

Detta arbete syftar till att beskriva sjuksköterskans erfarenheter avseende läkemedelsavvikelser 

relaterat till patientsäkerhet inom geriatrisk vård. 

Specifika frågeställningar  

Vilka erfarenheter av läkemedelsavvikelser på geriatrisk avdelning har sjuksköterskan? 

Vilka verktyg erfar sjuksköterskan finns tillgängliga vid läkemedelsavvikelser? 

Arbetets design och metod för datainsamling 

En kvalitativ metod med induktiv ansats har valts eftersom induktiv metod syftar till att observera 

och studera ett specifikt fenomen förutsättningslöst. 
 

Metod 

En semistrukturerad intervjumetod har valts då denna möjliggör ämnesstyrning i 

intervjun.  Intervjun kommer att spelas in och senare transkriberas. En innehållsanalys av innehållet 

kommer därefter göras. En intervju förväntas ta cirka 30 minuter i anspråk. 
 

Urvalskriterier 

 Verksam som legitimerad sjuksköterska under minst två år 

 Verksam på geriatrisk avdelning under minst två år 

 Erfarenhet av minst en läkemedelsavvikelse 
 

Urvalsgrupp 

Förhoppningen är att cirka 8-12 sjuksköterskor hörande till minst fyra olika geriatriska avdelningar 

på två olika sjukhus ska kunna deltaga i studien. 
 

Tidslängd för arbetet  
Studien kommer pågå vecka 34-43. Intervjuerna genomförs under september månad. Med 

reservation för eventuella förändringar.  
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Bilaga 
 
Jag godkänner härmed att Josefin Hallberg och Judith Jacobson får utföra studien “Sjuksköterskans 

erfarenhet av läkemedelsavvikelse relaterat till säker vård på geriatrisk avdelning- en kvalitativ 

studie” på kliniken under tidsperioden september 2016. 

 

 

_________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA C 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av läkemedelsavvikelse relaterat till säker 

vård på geriatrisk avdelning - en kvalitativ studie 
 

Vi heter Josefin Hallberg och Judith Jacobson och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör erfarenheten av läkemedelsavvikelser i relation till säker vård. Vi 

är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som kan medverka utifrån 

följande kriterier; 

-       Erfarenhet av minst en läkemedelsavvikelse 

-       Verksam som legitimerad sjuksköterska i minst två år 

-       Verksam inom geriatrisk vård i minst två år. 

 

Problemområde 

Äldres läkemedelsanvändande har ökat de senaste 25 åren enligt Socialstyrelsen vilket ställer högre 

krav på individuell anpassning och ökad kunskap hos sjuksköterskor. Läkemedelsrelaterade 

vårdskador uppskattades 2013 till 1,5 miljoner (Sherwood, 2013). 

Med denna studie avser vi att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av läkemedelsavvikelser 

relaterat till säker vård i det dagliga arbetet. Detta utifrån Svensk Sjuksköterskeförenings 

kärnkompetens säker vård. Syftet är att få bättre förståelse för den eventuella problematik rörande 

läkemedel som uppstår i vårdandet av den geriatriska patienten. 

 

Syfte 

Detta arbete syftar till att beskriva sjuksköterskans erfarenheter avseende läkemedelsavvikelser 

inom geriatrisk vård. 
 

Urval av frågeställningar 

Vilka erfarenheter av läkemedelsavvikelser på geriatrisk avdelning har sjuksköterskan? 

Vilka verktyg erfar sjuksköterskan finns tillgängliga vid läkemedelsavvikelser? 

 

Design och metod 

En kvalitativ metod med induktiv ansats har valts eftersom induktiv metod syftar till att observera 

och studera ett specifikt fenomen förutsättningslöst. 

En semistrukturerad intervjumetod har valts då denna möjliggör ämnesstyrning i 

intervjun.  Intervjun kommer att spelas in och senare transkriberas. All transkriberad text kommer 

att avidentifieras. För att säkerställa konfidentialiteten upprättas ett säkerhetssystem för 

omhändertagande av konfidentiell data. 

Alla deltagande får ett nummer, inga namn nämns under inspelningen. Om deltagare nämner namn 

under intervjun, numreras även dessa. Ett ark upprättas som det enda ställe där deltagarnas identitet 

är kopplat till deras specifika nummer, detta för att säkerställa att de deltagande kan dra sig ur 

studien eller vill utnyttja sin rätt att läsa transkriptionen från deras egen intervju. Arket varken 

kopieras eller skrivs in som ett datoriserat dokument, utan förvaras säkert. När studien är avslutat, 

kommer detta dokument att förstöras. 

En innehållsanalys av innehållet kommer därefter göras. Intervjuerna kommer ta ca. 30 minuter i 

anspråk. 

Informationen som samlas in i samband med intervjun kommer enbart att användas till denna 

studie. Resultatet av studien kommer därefter publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

 

Urvalskriterier 

För största möjliga variation mellan de deltagande, dock inom ramen för den homogena gruppen 

sjuksköterskor grundar sig arbetet i ett avsiktligt urval av typen maximalt varierat urval. Det avser 

medveten rekrytering av deltagare för så stor variation som möjligt. 
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En geografisk begränsning kommer ingå i studien då endast sjuksköterskor hörande till Stockholms 

läns sjukhus kommer inkluderas. 

 

Urvalsgrupp 

Förhoppningen är att cirka 8-12 sjuksköterskor hörande till minst 4 olika geriatriska avdelningar på 

2 olika sjukhus ska kunna deltaga i studien. 

 

Etiska överväganden som gjorts beskrivs 

Bryman (2011) beskriver fyra principer som gäller för svensk forskning. 

Informationskravet grundar sig i att alla deltagande ska få information om forskningens syfte och 

delmoment. De deltagande får även information om att deltagandet är frivilligt och att de under alla 

studiens faser kan avsluta sitt deltagande. Detta säkerställdes genom att en förfrågan om medverkan 

först skickades till vederbörande verksamhetschefer och senare till chefsjuksköterskorna. 

Samtyckeskravet innebär rätten att själv bestämma över sin medverkan i studien, de deltagande 

tvingades inte att deltaga. 

Konfidentialitetskravet beskrivs även av Helgesson (2015) som en väldigt viktig del av de etiska 

övervägandena, då skadorna till följd av ett informationsläckage kan drabba de deltagande socialt, 

psykologisk och ekonomiskt. 

För att säkerställa konfidentialiteten upprättades ett säkerhetssystem för omhändertagande av 

konfidentiell data. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in om de deltagande under studiens gång 

enbart får användas i forskningssyfte. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Josefin och Judith 

Sophiahemmet Högskola 

 

Studenternas namnteckningar 
 

Studerandes telefonnummer 
 

 

E-postadress                                                                                       

 

 

Handledarens namn och telefonnummer  
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BILAGA D 

 

Skriftligt informerat samtycke om medverkande till intervjustudien: Sjuksköterskans 

erfarenhet av läkemedelsavvikelse relaterat till säker vård på geriatrisk avdelning - 

en kvalitativ studie.  
 

Jag har informerats om studiens syfte, hur informationen samlas in, analyseras, nyttjas 

samt förvaras. Jag godkänner att intervjun kommer att spelas in på diktafon eller annan 

ljudupptagningsapparatur. Mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan närsomhelst avsluta 

min medverkan i studien, utan att ange orsaken till detta. 
 

Ort/Datum 

 

Underskrift 
 

 
 

Namnförtydligande 

 

 
 

Studentens underskrift    Studentens underskrift 
 

 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

 

Handledarens namn  
 

 

Handledarens telefonnummer 

 

 


