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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Cirka en fjärdedel av alla vårdskador är läkemedelsrelaterade. Läkemedelsfel definieras 

som misstag i medicineringen som lett till eller hade kunnat leda till läkemedelsrelaterad 

skada hos patienten. Barn är känsligare och mer utsatta för brister och fel i 

läkemedelshanteringen än vuxna. Läkemedelsdoserna till barn måste alltid vara 

individuella och räknas fram specifikt för varje barn. Läkemedelskinetiken hos barn skiljer 

sig från vuxnas. Många av de läkemedel som förskrivs till barn är utprovade på vuxna och 

dessa läkemedel skrivs därför ofta ut off-label till barn. Läkemedelsbehandling av barn 

innebär således fler kritiska beräkningsmoment än hos vuxna. Läkemedelsfel kan ske i 

samband med förskrivning, transkribering, dispensering, administrering och övervakning. 

Vanliga orsaker till läkemedelsfel är brister i kommunikationen, brister i läkemedels- och 

vård processen, samt namn- och förpackningslikheter. Den vanligaste typen av 

läkemedelsfel hos barn är felaktig dosering och orsaker till läkemedelsfel hos barn kan 

exempelvis vara att läkemedel är förpackade för bruk på vuxna, lösningar avsedda för 

intravenöst bruk ges oralt och att barnen inte vägs innan läkemedelsdoseringen sker.  

Syfte 

Syftet var att belysa vad sjukvården kan göra för att förhindra läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade skador hos barn. 

Metod 

En allmän litteraturstudie tillämpades för att besvara syftet. Inklusions- och exklusions 

kriterier fastställdes. Datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl, där 

13 vetenskapliga orginalartiklar valdes ut. Manuell sökning resulterade i ytterligare tre 

artiklar. Etiska överväganden gjordes. Totalt inkluderades 16 artiklar i föreliggande studies 

resultat, vilka värderades, klassificerades, och sammanställdes i en matris.  

Resultat 

Resultatet visade att ett antal strategier prövats och visat sig ge en signifikant minskning av 

antalet läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn. Strategierna bestod i 

införandet av följande åtgärder; Computerized physicians order entry och datoruträknade 

doser, sträckkodssystem för läkemedelshantering, klinikbaserade farmaceuter, utbildning 

av personalen, hjälpmedel för kommunikation mellan vårdnadshavare och sjukvården, 

samt preventionsprogram bestående av en kombination av flera åtgärder. 

Slutsats 

Alla strategier som framkom i denna studies resultat har var för sig förutsättning att 

förhindra läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn. Om flera av 

strategierna kombineras, borde de tillsammans kunna bidra till att fler läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade skador hos barn förhindras och på så sätt leda till en ökad 

patientsäkerhet och minskade kostnader för samhället.  

Nyckelord: Barn, läkemedelsfel, läkemedelsrelaterade skador, förhindrande åtgärder 
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INLEDNING 

Intresset för denna litteraturstudies ämne väcktes när författarna läste en kurs i 

farmakologi. Då en stor del av sjukvården utgörs av läkemedelsbehandling finns det alltid 

en risk att misstag och felaktigheter kan ske. Eftersom det ingår i sjuksköterskans dagliga 

arbetsuppgifter att hantera läkemedel ville författarna undersöka hur 

läkemedelshanteringsprocessen skulle kunna göras säkrare. Eftersom endast en liten del av 

grundutbildningen till sjuksköterska handlar om barn kände vi ett behov av att lära oss mer 

om barn och hur man kan förbättra säkerheten i läkemedelsbehandlingen för barn. Att få 

större kunskap kring detta område kommer förhoppningsvis att vara till nytta i vårt 

framtida yrke. 

BAKGRUND 

Barn   

Med barn avses i första artikeln i Förenta Nationernas barnkonvention (1989) varje 

människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller i 

barnets hemland. Myndighetsåldern i Sverige är 18 år och därför klassas personer mellan 

noll till 17 år som barn. 

Patientsäkerhet och vårdskador 

Patientsäkerhet defineras enligt 6 §, kap. 1, i Patientsäkerhetslagen (2010:659) som skydd 

mot vårdskada. Med vårdskada avses i 5§, kap. 1, i Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

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

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som inte är ringa eller har lett till att 

patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Enligt 2§, kap. 3 i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskador. En av de viktigaste kvalitetsparametrarna i 

vården är enligt Lindh och Sahlqvist (2012) säkerhet, och brister i patientsäkerheten är 

därför också brister i vårdkvaliteten. En säker vård innebär genomförandet av åtgärder som 

är avsedda att bota och lindra patienternas symptom och inte vålla dem några skador som 

skulle kunna undvikas.  

Enligt Socialstyrelsen (2008) är cirka en fjärdedel av vårdskadorna läkemedelsrelaterade. 

Totalt tre procent av patienterna fick ett läkemedel som de inte borde ha fått, nio procent 

fick utebliven, försenad eller otillräcklig läkemedelsbehandling, sju procent fick för hög 

dos och/eller överbehandlades och åtta procent fick läkemedelsbiverkningar. Enligt Andel, 

Davidow, Hollander och Moreno (2012) är en vård med hög kvalitet en mindre kostsam 

vård. Vårdskador orsakar stora kostnader för samhället, framförallt i form av extra 

vårddygn till följd av det utökade vårdbehov som vårdskador orsakar. I USA finns 

vårdskador med på listan över de tio vanligaste dödsorsakerna med nästan 100 000 

dödsfall per år. Några tillförlitliga siffror angående detta har inte återfunnits för Sverige. 
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Orsaker till vårdskador 

Brister i hälso- och sjukvårdssystemet 

Kohn, Corrigan och Donaldson (2000) hävdar att det sällan förekommer en orsak till att fel 

inom vården uppstår, utan att det snarare handlar om ett antal faktorer som sammanfaller. 

När fel uppstår letas det efter en individ att skylla på, men detta löser inte problemet. 

Problemet är inte människorna som arbetar inom hälso- och sjukvården, vilka är bland de 

mest utbildade och dedikerade yrkesgrupperna i samhället, utan det är hälso- och 

sjukvårdssystemet som behöver bli säkrare. Fel som uppstår är i grund och botten tecken 

på brister i systemet. Dessa brister kan enligt Socialstyrelsen (2008) exempelvis uppstå i 

vårdhygienen, läkemedelsbehandlingen eller i sjukdomsdiagnostiken. 

Den mänskliga faktorn 

Den vanligaste orsaken till fel är enligt Kohn et al. (2000) den mänskliga faktorn, vilken 

utgör ungefär tre fjärdedelar av alla fel inom hälso- och sjukvården. Fel kan uppstå både av 

korrekta handlingar där något ändå blir fel, eller där handlingarna rentav är felaktiga. 

Ferner och Aronsson (2006)  skiljer på missar och faktiska misstag. Missar definieras som 

utförandet av en åtgärd som inte ger det resultat som avsetts, till exempel en felskrivning. 

Faktiska misstag uppstår till följd av bristande kunskap, till exempel otillräcklig kunskap 

om förskrivet läkemedel, och underlåtenhet att följa vedertagna principer. Enligt Kohn et 

al. (2000) är dessa missar och misstag inom hälso- och sjukvården alltid allvarliga eftersom 

det potentiellt kan leda till vårdskador på patienter. 

Läkemedelsfel 

Läkemedelsfel definieras enligt Ferner och Aronsson (2006) som misstag i medicineringen 

som lett till eller hade kunnat leda till läkemedelsrelaterad skada hos patienten.  

Läkemedelsrelaterade skador är varje oönskad upplevelse som patienten kan uppleva i 

samband med läkemedelsanvändning (Courtney & Griffiths, 2010). Dessa skador kan 

enligt Dabliz och Levine (2012) antingen vara förknippade med läkemedelsfel och är då 

förebyggbara, eller vara associerade med läkemedlets inneboende egenskaper och är då 

icke-förebyggbara. I denna studie syftar läkemedelsrelaterade skador på de skador som är 

förknippade med läkemedelsfel, samt är möjliga att förebygga. De som oftast drabbas av 

läkemedelsfel är äldre människor mellan 80 och 89 år och barn under 10 år. Den vanligaste 

typen av läkemedelsfel hos barn är felaktig dosering (Kuitunen, Kuisma & Hoppu, 2008). 

Läkemedelsfel kan enligt Kaushal et al. (2001) ske i samband med förskrivning, 

transkribering, dispensering, administrering och övervakning.  

Förskrivningsfel 

Enligt Williams (2007) kan förskrivningsfel definieras som val av fel läkemedel till 

patienten, felaktig dosering, fel mängd eller att kontraindikationer inte tas i beaktande. 

Förskrivning sker inte längre enbart av läkare, utan även av sjuksköterskor och 

barnmorskor som genomgått utbildning kan få rätt att förskriva vissa läkemedel inom sitt 

specialistområde (Courtney & Griffiths, 2010). Orsaker till förskrivningsfel kan enligt 

Williams (2007) vara otillräcklig kunskap om förskrivet läkemedels rekommenderade dos 

och användningsområde, samt användande av muntliga ordinationer. 
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Transkriberings- och dispenseringsfel 

Transkriberingsfel innebär enligt van Doormaal et al. (2009) fel som uppstår då 

sjuksköterskan för över läkemedelsordinationen från receptet till administreringspappren 

vid användandet av pappersjournaler och recept. 

Med dispensering menas enligt Peth (2003) att överlämna läkemedlet till den person som 

ska administrera det till patienten. Dispenseringsfel kan uppstå från att receptet tas emot på 

apoteket, tills att läkemedlet lämnas till patienten, men innan administrering. Orsaker till 

dispenseringsfel kan vara läkemedelsnamn som liknar varandra och felstavade 

läkemedelsnamn i ordinationerna. Dispenseringsfel kan leda till val av fel läkemedel, 

uppmätning av fel dos och att läkemedel lämnas till fel patient (Williams, 2007). 

Administreringsfel 

Administrering av ett läkemedel innebär enligt Peth (2003) att tillföra patienten 

läkemedlet. Med administreringsfel menas fel som uppstår när patienten får en annan 

läkemedelsbehandling än den som förskrivaren avsett (Williams, 2007). Enligt Peth (2003) 

kan administreringsfel bestå i givande av fel läkemedel, rätt läkemedel men i felaktig dos, 

via fel administreringsväg eller rätt läkemedel men till fel patient. Orsaker till 

administreringsfel kan vara att sjuksköterskan inte kontrollerat patientens identitet, eller att 

sjuksköterskan blir störd i sitt arbete (Williams, 2007). För att läkemedelsadministreringen 

ska bli så säker som möjligt ska de sex standardstegen vid läkemedeladministrering 

åtlydas, följande ska då kontrolleras; rätt patient, rätt läkemedel, rätt dos, rätt 

administreringsväg, rätt tid, samt rätt resultat (Courtney & Griffiths, 2010). 

Övervakningsfel 

Enligt Courtney & Griffiths (2010) kräver många läkemedel noggrann övervakning av 

effekter och dosering för att se till att patienten står på rätt dos för sin sjukdom och för att 

undvika komplikationer. Enligt Peth (2003) är det viktigt med övervakning för att kunna 

upptäcka biverkningar och toxicitet då läkemedlet administreras till patienten. 

Övervakningsfel kan exempelvis vara att inte följa upp effekter av ett givet läkemedel 

(Lindh & Sahlqvist, 2012).   

Barn och läkemedel 

Barn är enligt Merry och Anderson (2005) känsligare och mer utsatta för brister och fel i 

läkemedelshanteringen. Läkemedelsdoserna till barn behöver enligt Lindh och Sahlqvist 

(2012) alltid vara individuella, det vill säga alla doser måste räknas fram specifikt för varje 

barn. Många läkemedel doseras efter vikt och barn är därför särskilt utsatta för 

doseringsfel. Läkemedelsbehandling av barn innebär helt enkelt fler kritiska 

beräkningsmoment än hos vuxna (McPhillips et al., 2005). Att behandla barn med 

läkemedel är enligt Turner, Longworth, Nunn och Choonara (1998) mer komplicerat än att 

behandla vuxna då det finns mindre forskning genomförd på barn. Dessutom skiljer sig 

farmakokinetiken mellan barn och vuxna (Funk, Brown & Abdel-Rahman, 2012). 
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Farmakokinetik 

Nyföddas kroppsvikt utgörs till cirka 80-90 procent av vatten som gradvis under de 

följande fyra månaderna minskar till vuxennivån på cirka 55-60 procent (Fernandez, 

2011). Detta leder till att nyfödda barn har en större skenbar distributionsvolym och 

därmed mindre plasmakoncentrationer av vattenlösliga läkemedel än vuxna. Tillsammans 

med njurarnas åldersrelaterade förmåga att eliminera läkemedel kan detta leda till att 

läkemedelsbehandlingen inte ger önskat resultat om inte dosering och dosintervall justeras 

efter åldern. Njurarna är det organ som främst står för utsöndringen av läkemedel och deras 

metaboliter. Hos nyfödda är njurarnas filtration låg men de uppnår filtrationsnivåer som 

liknar de hos vuxna under de första levnadsåren. Detta är en bidragande orsak till att 

utsöndringen av läkemedel som elimineras genom njurarna är låg hos nyfödda (Funk et al., 

2012).  

Nyfödda barn har även lägre andel kroppsfett vilken under de första levnadsåren närmar 

sig samma andel som hos vuxna, med ålderberoende variationer genom hela barndomen. 

Trots att detta borde leda till att fettlösliga läkemedel får en lägre skenbar 

distributionsvolym hos små barn, ses det inte i speciellt stor utsträckning eftersom 

fettlösliga läkemedel tenderar att sprida sig i andra vävnader än bara fettvävnaden. Vissa 

leverenzymer som bryter ned läkemedel är inte fullt aktiverade förrän veckor eller månader 

efter födseln, eller kan finnas i större mängd hos små barn än vuxna, vilket gör att barns 

förmåga att bryta ned läkemedel skiljer sig från äldre barn och vuxnas. Det kan leda till att 

de bryter ned läkemedel långsammare eller snabbare än äldre barn och vuxna (Funk et al., 

2012). 

Off-label förskrivning 

Många av de läkemedel som förskrivs till barn är enligt Turner et al. (1998) endast 

utprovade på vuxna. Läkemedelsstudier på barn är ovanliga och därför skrivs många 

läkemedel ut till barn off-label. Barr et al. (2002) definierar off-label förskrivning som 

förskrivning av läkemedel för en annan orsak, en annan dos eller med ett annat dosintervall 

än det är godkänt för. Det kan även vara att läkemedel som inte är utprovade på barn skrivs 

ut till barn eller skrivs ut i en annan beredningsform än den som är godkänd för 

användning på barn. Enligt Turner et al. (1998) är de läkemedel som förskrivs off-label 

ofta de läkemedel som det finns mycket praktisk erfarenhet av, till exempel morfin, 

paracetamol och vissa astmaläkemedel. Användandet av läkemedel off-label utgör ett hot 

mot patientsäkerheten eftersom läkemedlen inte är ordentligt utprovade på den 

patientgrupp de används till. 

 

Orsaker till läkemedelsfel 

Enligt Lindh och Sahlqvist (2012) beror cirka en femtedel av läkemedelsfelen på brister i 

hanteringsprocessen, och de flesta felen uppstår under ordinationsfasen och vid 

administreringen av läkemedel. Vårdgivare ska enligt 2 §, kap. 3, i Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador och verksamheten ska enligt 1 §, kap. 3, i Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

vara planerad så att god vård kan erbjudas patienten. Enligt Lindh och Sahlqvist (2012) 

måste läkemedelsprocessen vara kvalitetssäkrad och genomarbetad på varje enhet. Dåligt 

anpassade och ogenomtänkta läkemedelsrum ökar risken för fel, bland annat på grund av 

att högriskläkemedel står tillsammans med icke-högriskläkemedel.  
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Att förpackningar och läkemedelsnamn vid första anblick kan likna varandra är också en 

vanlig orsak till förväxlingar mellan preparat. Förväxlingar utgör en tredjedel av alla fel i 

ordinationsfasen och risken är särskilt stor vid muntliga ordinationer där uttalet kan 

förväxlas med namnet på ett annat läkemedel (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Kommunikation 

Enligt Charlton, Dearing, Berry och Johnson (2008) innebär kommunikation överföring av 

information. Inom hälso- och sjukvården är kommunikation en förutsättning för att vården 

ska fungera eftersom den bygger på ett samarbete mellan olika personer och yrkesgrupper. 

Brister i kommunikationen kan uppstå bland sjukvårdspersonal, men även mellan patient 

och sjukvårdspersonal (Lindh & Sahlqvist, 2012). Eide och Eide (2007) uppger att god 

kommunikation över yrkesgränserna bland sjukvårdspersonal inte är en självklarhet. Det 

uppstår ofta frågor om gränser för ansvar, insyn och yrkesmässig auktoritet. Enligt 

Kjellgren (2013) förbättrar en god kommunikation samarbetet mellan olika yrkesgrupper 

och därmed förbättras kvaliteten och säkerheten för patienterna. En säker kommunikation 

med klara budskap är av mycket stor vikt för att minska riskerna i all läkemedelshantering. 

Små barn har inte samma kommunikationsförmåga som äldre barn och vuxna, och har 

därför svårare att informera sjukvårdspersonalen om symptom och biverkningar som de 

kan uppleva vid läkemedelsbehandling. Vid två till tre års ålder kan barn beskriva 

upplevelser de själva varit med om och från fyra års ålder anses de kunna berätta klart och 

tydligt om sina upplevelser (Johansson, 2013). Enligt Kjellgren (2013) är det, om möjligt, 

viktigt att involvera barnet i behandlingen, samt att anpassa informationen efter barnets 

situation och ålder. Ett mindre barn kan inte själv bestämma om han eller hon ska ta ett 

läkemedel eller inte, men kan däremot få bestämma, när det är möjligt, om läkemedlet ska 

vara i flytande eller fast form. Förtroende och tillit underlättar läkemedelsadministreringen, 

och att som sjukvårdspersonal inge förtroende och skapa tillit är lika viktigt hos det lilla 

barnet såväl som hos tonåringen. Det är viktigt att sjuksköterskor och läkare praktiskt visar 

hur läkemedelsbehandlingen ska genomföras, både för barnen och deras vårdnadshavare. 

Det är inte ovanligt att vårdnadshavare återvänder till vården på grund av svårigheter att 

genomföra administrering av ordinerat läkemedel. Simons och Roberson (2002) betonar 

också vikten av en god kommunikation mellan vårdnadshavare och vårdgivare. 

Vårdnadshavare kan behöva upprepad och lättbegriplig information om barnets 

läkemedelsanvändning. När informationen om barnets läkemedelsbehandling skall ges är 

det viktigt att skapa en lugn miljö, och att inte informera vårdnadshavare då de är stressade 

och oroliga för sitt barns hälsa. Hur informationen ges och hur man bemöter 

vårdnadshavare och barn, har stor betydelse för hur informationen tas emot. För att öka 

sannolikheten att de tar till sig informationen är det bra med kompletterande skriftlig 

information (Johansson, 2013). Att bemöta vårdnadshavarna på ett korrekt sätt gör att de 

vågar kontakta sjukvården vid eventuella frågor och osäkerheter (Simons & Roberson, 

2002). 

Orsaker till läkemedelsfel hos barn 

Enligt Merry och Anderson (2011) är orsakerna till läkemedelsfel hos barn de samma som 

förekommer hos vuxna, men barn är mer sårbara än vuxna på grund av att deras organ inte 

är färdigutvecklade. Spädbarn kan inte svälja tabletter och många läkemedel finns inte 

tillgängliga som orala suspensioner, vilket gör att lösningar avsedda för intravenöst bruk 

administreras oralt utan att sjukvårdspersonalen innehar adekvat information om 

leverelimination och blandbarhet med de medel som används för att förbättra smaken. 
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Detta kan leda till att barnet får en felaktig dos (Merry & Andersson, 2011). 

Läkemedelsdoser till barn måste enligt Wong, Wong och Cranswick (2009) vanligtvis 

beräknas individuellt, baserat på barnets ålder, samt barnets vikt eller kroppsyta. Hänsyn 

måste dessutom alltid tas till aktuellt hälsotillstånd. Barn kräver enligt Merry och Anderson 

(2011) mindre doser än vuxna, och då många läkemedel är förpackade för bruk på vuxna 

behöver läkemedlen ofta spädas ut innan användning, vilket ökar risken för doseringsfel, 

ofta i form av tiofaldiga överdoseringar.  

God teknik är speciellt viktig vid administrering till små barn och spädbarn. Eftersom 

doserna är mindre förekommer det att önskad effekt av läkemedlet inte uppnås på grund av 

att en del av läkemedlet blir kvar i sprutan eller i administreringsutrustningen. Detta kan 

leda till att extra läkemedelsdoser ges på grund av att tillräcklig effekt inte har uppnåtts. 

Risken finns då att dosen blir för hög och potentiellt dödlig (Merry & Anderson, 2011). Ett 

problem med att många läkemedel till barn förskrivs efter vikt, är att barnens vikt ofta bara 

uppskattas och inte bekräftas med en våg. En studie gjord av Greig, Ryan och Glucksman 

(1997) visade att endast två av 100 barn på akutmottagningen vägdes innan förskrivning av 

läkemedel. 

Enligt Wong et al. (2009) har vissa läkare och sjuksköterskor svårigheter med 

läkemedelsberäkning. Tiofaldiga och större doseringsfel uppstår till exempel på grund av 

beräkningsfel, felplacering av decimaltecken, utelämnande av nollor före decimaltecken 

och användande av fel enhet, exempelvis att milligram används istället för mikrogram. En 

annan risk är att förskrivaren har bristfällig kunskap om barn och barnläkemedel 

Exempelvis lämnas underläkare ofta att förskriva läkemedel till barn utan övervakning och 

erfarenhet, vilket kan leda till förödande felaktigheter. 

Enligt Holdsworth et al. (2003) uppstår läkemedelrelaterade skador bland barn inom 

slutenvården vid sex procent av inläggningarna. Missar och icke-skadliga läkemedelsfel 

uppstår i åtta procent av inläggningarna. Kashual et al. (2001) visar att det sker 

läkemedelsfel i sex procent av läkemedelsordinationerna till barn inom slutenvården. Av 

de läkemedelsrelaterade skadorna ansågs av Holdsworth et al. (2003) mer än hälften vara 

undvikbara och alla de icke-skadliga läkemedelsfelen ansågs vara undvikbara. Enligt 

Kashual et al. (2010) förekom läkemedelsfel inom öppenvården i 74 av 100 förskrivningar, 

där cirka 72 procent bedömdes ha mycket liten potential att orsaka skada och cirka 28 

procent bedömdes vara potentiellt skadliga. Fel i ordinationen står för den största andelen 

av felen, följt av administreringsfel. Det enskilt vanligast förekommande felet i 

ordinationerna är användandet av olämpliga förkortningar. Holdsworth et al. (2003) visade 

på att det inte finns någon signifikant ökning av dödligheten bland de patienter som 

drabbats av läkemedelsrelaterade skador eller icke skadliga läkemedelsfel, jämfört med 

patienter som inte drabbats. 

Problemformulering 

Läkemedelsfel hos barn förekommer enligt Holdsworth et al. (2003) och Kashual et al. 

(2001) vid cirka fem till sex procent av inläggningarna. På barn finns enligt Turner et al. 

(1998) färre läkemedelsstudier genomförda, vilket leder till off-label förskrivning. Detta 

kan utgöra en risk för läkemedelsfel då barns upptag och eliminering av läkemedel skiljer 

sig från vuxna individers (Funk et al., 2012).  
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I regel är det läkare som förskriver läkemedel, men även sjuksköterskor och barnmorskor 

kan, efter vidareutbildning, få rätt att förskriva vissa läkemedel inom sitt specialistområde 

(Courtney & Griffiths, 2010). I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att hantera läkemedel 

på ett adekvat sätt, tillämpa kunskaper i farmakologi, utföra ordinationer, och då oklarheter 

föreligger, ifrågasätta ordinationerna. Sjuksköterskan ska uppmärksamma patienters 

lidande och sjukdomsupplevelser, motivera patienten till följsamhet i behandlingar och 

följa upp patientens tillstånd i samband med behandlingar (Socialstyrelsen, 2005).  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framhålls att 

sjuksköterskor kritiskt ska reflektera över befintliga rutiner och metoder, samt inspirera till 

dialog om införande av ny kunskap för att verka för en säker omvårdnad i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför syftar denna 

litteraturstudie till att besvara frågan; Vad kan sjukvården göra för att förhindra 

läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn?  

SYFTE 

Att belysa vad sjukvården kan göra för att förhindra läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade skador hos barn. 

METOD 

Metodval  

Metoden som valts för arbetet är en litteraturstudie. För att skapa en överblick samt skapa 

en sammanställning av tidigare genomförda studier inom valt området genomfördes en 

litteraturstudie. Litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa aktuell forskning inom valt problemområde. För detta krävs att det finns 

tillräckligt med underlag av lämpliga studier att tillgå (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval 

Lämpliga sökord för problemområdet identifierades i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013). För att begränsa sökningen av artiklar till valt område, bestämdes 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna för databasen PubMed 

innefattade att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, handla om barn i åldrarna noll till 

18 år och finnas tillgängliga i fulltext. Därefter kontrollerades, via tidskrifternas hemsidor, 

att tidskrifterna som publicerat de utvalda artiklarna använde sig av granskare, det vill säga 

är peer reviewed. Artiklar äldre än tio år exkluderades för att forskningen skulle vara 

aktuell. Inklusionskriterierna för databasen Cinahl innefattade att artiklarna skulle vara 

peer reviewed, research article, skrivna på engelska och handla om barn i åldrarna noll till 

18 år. Artiklar publicerade före 2003 exkluderades. 
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Databassökning och datainsamling 

Inför litteratursökningen tog författarna hjälp av Sophiahemmet högskolas 

bibliotekspersonal för att få råd och vägledning om lämpliga databaser, sökmetoder och 

sökord. För litteratursökning användes databaserna PubMed och Cinahl. PubMed är en 

databas som täcker bland annat medicin och omvårdnad. Cinahl är en databas som täcker 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Vid sökning i PubMed användes Medical 

Subject Headings [MeSH termer] och subheadings. MeSH termen som användes var 

Medication Errors och subheadings som användes var Prevention and Control. Funktionen 

restrict to MeSH Major Topic användes för att få fram de mest relevanta artiklarna.            

I Cinahl användes Cinahl Headings och Subheadings. Cinahl Headings som användes var 

Medication Errors och Subheadings som användes var Prevention And Control. 

Funktionen Major Concept användes för att få fram de mest relevanta artiklarna. Då Cinahl 

sällan erbjuder artiklar i fulltext, söktes de två artiklar vars titlar och abstrakt hittades i 

Cinahl, fram i PubMed. Nedan kommer vår sökning presenterad i en tabell, se Tabell 1. 

Tabell 1 

Databaser

Datum 

Kriterier Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Antal i 

resultat 

PubMed 

230113 

*Publication 

date: 10 years 

*Language: 

English 

*Child: birth-

18years 

*Full text 

available 

"Medication 

Errors/prevention 

and 

control"[Majr] 

228 78 42 11 

Cinahl 

 

250113 

*Publication 

date: 2003-

2013. 

*Language: 

English 

*Child: birth-

18years 

*Peer rewiev 

*Research 

article 

"Medication 

Errors/Prevention 

And Control" 

59 12 4 2 

Totalt   287 90 46 13 
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Manuell sökning 

Då sökningarna i databaserna PubMed och Cinahl inte gav tillräckligt antal relevanta 

artiklar, genomfördes dessutom en manuell sökning med samma inklusions- och 

exklusionskriterier som i databassökningen. I enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013) skedde denna manuella sökning genom att studera referenslistor på intressanta 

artiklar från författarnas tidigare sökning i PubMed och Cinahl. En sökning gjordes även 

bland de förslag på relaterade artiklar till tidigare valda resultatartiklar, som PubMed 

rekommenderade. Den manuella sökningen ledde till att ytterligare tre artiklar 

inkluderades. 

Databearbetning 

Abstrakt för artiklar med titlar som föreföll stämma överens med arbetets problemområde 

lästes och lämpliga artiklar för arbetets syfte valdes ut för att granskas i sin helhet. Av de 

utvalda artiklarna från sökning i databaserna PubMed och Cinahl valdes 13 artiklar ut 

(Tabell 1) till resultatet, samt ytterligare tre artiklar genom manuell sökning. Författarna 

läste och analyserade alla 16 artiklar i sin helhet var för sig, och i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2013) sammanställdes sedan artiklarnas metod och centrala resultat 

gemensamt. Vid analysen av artiklarnas innehåll framkom följande sju strategier för att 

förhindra läkemedelsfel hos barn; Computerized physicians order entry [CPOE] och 

datoruträknade doser, streckkodssystem, klinikbaserade farmaceuter, utbildning av 

personalen, kommunikation mellan föräldrar och sjukvårdspersonal, samt 

preventionsprogram, vilka presenteras i denna studies resultat. Därefter fördes artiklarna in 

i en matris utformad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga II), samt 

klassificerades enligt ett bedömningsunderlag utformat av Willman et al. (2011) och Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) (Bilaga I). Under granskningsprocessen ställdes de utvalda 

resultatartiklarnas metod och resultat mot syftet i denna studie. 

Validitet och klassificering 

För att klassificera och bedöma kvaliteten på utvalda artiklar användes Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011) (Bilaga I). 

Författarna valde att läsa artiklarna var för sig för att få ett objektivt förhållningssätt och 

författarna har även, i enlighet med Forsberg och Wengström (2013), använt sig av ett 

engelsk-svenskt lexikon för att undvika språkliga missförstånd. Endast artiklar från 

tidskrifter som är peer rewieved har använts, för att säkerställa tillförlitligheten. 

Etiska överväganden 

Vi hade som inklusionskriterie att alla artiklar i arbetet skulle vara publicerade i tidskrifter 

som använder sig av sakkunniga granskare, det vill säga är peer reviewed. Alla artiklar 

som vi har använt i studien har redovisats. Vi har inte förvrängt inkluderade studiers 

resultat för att passa in i denna studies syfte. Vi har inte förvanskat ursprungstexten, 

resultaten har inte fabricerats, förfalskats eller plagierats (Polit & Beck, 2012). 
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RESULTAT 

De strategier som identifierats för att minska läkemedelsfel, som kommer att presenteras är 

följande; CPOE och datoruträknade doser, sträckkodssystem, klinikbaserade farmaceuter, 

utbildning av personalen, kommunikation mellan vårdnadshavare och sjukvården, samt 

preventionsprogram. 

Computerized physicians order entry och datoruträknade doser 

Två av studierna belyser CPOE som är ett datorsystem för läkemedelsordinationer där den 

ordinerande läkaren för varje läkemedel har möjlighet att välja mellan en barnversion och 

en ospecificerad version. För barnläkemedel har systemet en viktbaserad 

doseringskalkylator för att automatiskt kontrollera läkemedlets dosering gentemot barnets 

vikt. Systemet varnar förskrivaren vid felaktiga doser (King et al., 2003; Walsh et al., 

2008). En annan studie behandlar införandet av en datorbaserad kalkylator, som 

utvecklades för att standardisera förskrivning av kontinuerliga infusionsläkemedel till barn 

(Lehmann et al., 2006).  

Walsh et al. (2008) genomförde en icke-kontrollerad studie där 12672 

läkemedelsordinationer för studiens 627 deltagare granskades och antalet läkemedelsfel 

mättes under sju månader före införandet av CPOE. Efter en inkörningsperiod på ett halvår 

mättes antalet läkemedelsfel igen under nio månader. Läkemedelsfelen som upptäcktes 

indelades i allmänna och allvarliga, där allvarliga innefattade de som är möjliga att 

förebygga, av personalen oupptäckta och av personalen upptäckta fel. Antalet av 

personalen oupptäckta läkemedelsfel minskade signifikant efter införandet av CPOE. 

Antalet allvarliga läkemedelsfel, läkemedelsrelaterade skador eller hotande 

läkemedelsrelaterade skador, visade sig dock inte minska. Införandet av CPOE gav även 

upphov till en ny felkälla, datorrelaterade läkemedelsfel, där begränsningar i datorsystemet 

gav upphov till oklarheter i ordinerat läkemedels beredningsform. Trots att systemet 

automatiskt räknar ut viktdosering, minskade inte den vanligaste formen av läkemedelsfel 

hos barn, nämligen feldosering. 

I en kliniskt kontrollerad studie av King et al. (2003) infördes CPOE på två avdelningar 

och jämfördes med en kontrollgrupp bestående av tre andra avdelningar, vilka fortsatte 

med handskrivna ordinationer. För studien granskades totalt 36103 journaler. Jämfört med 

kontrollgruppen minskade antalet läkemedelsfel signifikant med 40 procent på de 

avdelningar som införde CPOE. Införandet av systemet minskade antalet förskrivningsfel, 

dispenseringsfel och administreringsfel, men ledde till en ökning av transkriberingsfel. På 

antalet läkemedelsrelaterade skador kunde inte någon minskning ses, vilket troligen 

berodde på det låga antalet inrapporterade läkemedelsrelaterade skador.  

Lehmann et al. (2006) genomförde en icke-kontrollerad studie där 291 

infusionsordinationer granskades efter felaktigheter före och efter införandet av en 

intervention. Interventionen bestod i införandet av en datorbaserad kalkylator, som 

utvecklades grundat på tidigare erfarenheter för att standardisera förskrivning av 

kontinuerliga infusionsläkemedel till barn. Denna kalkylator designades för att kunna 

bestämma infusionskoncentrationen baserat på den dos, vikt och infusionshastighet som 

förskrivaren skrivit in, samt en räkneformel som används vid läkemedelsberäkning. 

Kalkylatorn försåg förskrivaren med beslutsstöd i form av standarddoser, maximalt tillåten 

koncentration, riktlinjer för dosering, samt varningar vid doseringsfel, spädningsfel och 

felaktig spädningsvätska.  
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Före införandet av kalkylatorn innehöll 27 procent av alla ordinationer minst ett fel vilket 

efter införandet sjönk signifikant till 13,6 procent. Hundra procent av ordinationerna var 

före interventionen handskrivna och endast 12 procent var handskrivna efter 

interventionen. Femtiofem procent av de handskrivna ordinationerna innehöll minst ett fel 

jämfört med sex procent av de datorgenererade ordinationerna. I de datorgenererade 

ordinationerna sjönk de mest observerade felen, det vill säga fel koncentration, fel dos och 

fel uträkning, till noll procent (Lehmann et al., 2006). 

Streckkodssystem 

I en icke-kontrollerad studie, på 958 deltagare, av Morriss et al. (2009), undersöktes om 

införandet av ett streckkodssystem för läkemedel kunde minska antalet läkemedelsfel. 

Systemet infördes till en början bara på halva avdelningen och senare på hela avdelningen. 

I samband med införandet av steckkodssystemet infördes elektroniska läkemedelslistor, 

vilka genererades av streckkodssystemet. Alla ordinationer som skickats till apoteket 

överfördes till de elektroniska läkemedelslistorna. Samtliga dispenserade läkemedelsdoser 

märktes med en streckkod av antingen en maskin eller av apotekspersonal och alla 

patienter försågs med ett armband med en streckkod. Innan varje läkemedelsadministrering 

lästes läkemedlets och patientens streckkod av och om datorn godkände kombinationen 

administrerades läkemedlet till patienten. Efter införandet av streckkodssystemet ökade 

antalet läkemedelsfel signifikant från 69,5 per 1000 läkemedeldoser till 79,7 per 1000 

läkemedelsdoser. Detta berodde på att streckkodssystemet upptäckte fler läkemedelsdoser 

som administrerats vid fel tidpunkt. Trots ökningen, minskade antalet allvarliga 

läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador signifikant efter införandet av 

streckkodssystemet, från 15,1 per 1000 läkemedelsdoser till 4,4 per 1000 läkemedelsdoser. 

Klinikbaserade farmaceuter 

Tre studier belyser klinikbaserade farmaceuter som ett sätt att upptäcka och förhindra 

läkemedelsfel genom att utgöra ett stöd och en resurs för sjukvårdspersonalen. I en av 

studierna upptäcktes fler läkemedelsfel och i två av studierna sågs en minskning av antalet 

läkemedelsfel (Kaushal et al., 2008; Simpson et al., 2004; Wang et al., 2007).  

Wang et al. (2007) har i en icke-kontrollerad studie med 678 deltagare, granskat 16938 

läkemedelsordinationer efter läkemedelsfel och studerat hur stor del av läkemedelsfelen 

som kan upptäckas av klinikbaserade farmaceuter. Farmaceuter specialiserade på barn fick 

granska läkemedelsordinationer efter felaktigheter innan ordinationerna infördes i 

apotekets informationssystem. Farmaceuterna upptäckte 46 procent av läkemedelsfelen. 

Farmaceuter deltog även i dagliga patientronder och fungerade som resurs för förskrivande 

läkare. De var även involverade i utbildningen av sjuksköterskorna angående korrekt 

läkemedelsadministrering, samt kontrollerade att dispenserade läkemedel stämde överens 

med läkemedelsjournalen. 

Simpson et al. (2004) genomförde en icke-kontrollerad studie, där läkemedelsfel 

studerades och identifierades genom avvikelserapportering på en neonatalavdelning. Efter 

fyra månader tillsattes en klinikbaserad farmaceut som granskade ordinationer för alla barn 

och fanns tillgänglig för personalen på avdelningen för frågor gällande läkemedel. All 

nyanställd personal fick genomgå flera test i läkemedelsberäkning och vid behov gavs 

stödundervisning av en farmaceut tills tillräcklig kompetens uppnåtts. Alla sjuksköterskor 

fick även utbildning i intravenös läkemedelsadministrering.  
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Före införandet av interventionerna gjordes 24,1 läkemedelsfel per 1000 patientdagar. 

Efter införandet av interventionerna sjönk antalet läkemedelsfel signifikant till 5,1 per 

1000 patientdagar (Simpson et al., 2004). 

I en klinisk kontrollerad studie av Kaushal et al. (2008), med 4863 deltagare på sex 

pediatriska avdelningar, undersöktes huruvida tillsättandet av klinikbaserade farmaceuter 

kunde minska förekomsten av allvarliga läkemedelsfel. Tre av de sex avdelningarna 

utgjorde kontrollgrupper. På en av avdelningarna anställdes en farmaceut på heltid och på 

de andra två anställdes farmaceuter på deltid. De klinikbaserade farmaceuterna gick med 

på läkarronder, försåg läkare med aktuell information och råd om läkemedelsrelaterade 

skador och interaktioner, samt gav förslag på lämplig dosering, dosintervall och 

administreringsväg. De kliniska farmaceuterna underlättade kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonalen och apoteket, och assisterade sjuksköterskor vid förberedelse av 

läkemedel genom att förse dem med information om läkemedelsadministrering och 

övervakning. De hjälpte även till att övervaka transkriberingsprocessen, 

läkemedelsförberedelser och förvaringen av läkemedel. Tillsättande av klinikbaserade 

farmaceuter ledde till en signifikant minskning av allvarliga läkemedelsfel på avdelningen 

som anställt en farmaceut på heltid, från 29 per 1000 patientdagar till 6 per 1000 

patientdagar. På de andra två avdelningarna som anställt farmaceuter på deltid sågs ingen 

signifikant skillnad på antalet allvarliga läkemedelsfel. 

Utbildning av personalen 

Två av studierna belyser utbildning av personalen som en metod att minska antalet 

administreringsfel gjorda både av sjukvårdspersonal och av vårdnadshavare. Båda 

studiernas interventioner ledde till en minskning av antalet administreringsfel (Bertsche et 

al., 2010; Raja Lope et al., 2009). 

Bertsche et al. (2010) studerade i en icke-kontrollerad studie antalet fel vid 

läkemedelsadministrering gjorda av 17 sjuksköterskor, före och efter införandet av ett 

utbildningsprogram. Baserat på de fel som upptäckts före utbildningsprogrammet, 

skapades en broschyr. I broschyren fanns generella och läkemedelsrelaterade 

rekommendationer om hur man förbereder och administrerar läkemedel. Sjuksköterskor 

och läkare fick sedan undervisning och praktisk träning i läkemedelsförberedelser och 

läkemedelsadministrering. Sjuksköterskorna och läkarna fick även individuell träning som 

leddes av farmaceuter. Efter genomgången utbildning fick sjuksköterskor och läkare agera 

lärare för föräldrar i korrekt läkemedelsadministrering. Före utbildningen gjordes fel i 40,4 

procent av alla administrationer utförda av sjuksköterskor och efter utbildningen minskade 

antalet signifikant till 7,9 procent. Av föräldrarna gjorde 96,6 procent fel i administrationen 

innan utbildningen och efter utbildningen minskade antalet fel signifikant till 5,6 procent. 

I en icke-kontrollerad studie av Raja Lope et al. (2009) studerades sjuksköterskors 

följsamhet till de sex standardstegen vid läkemedelsadministrering. Sjuksköterskorna, som 

till antalet var 50 stycken före interventionen och 51 stycken efter interventionen, 

observerades utan vetskap. En utbildning bestående av omskolning i de sex standardstegen 

i läkemedelsadministrering skapades, baserat på de fel som upptäcktes. Utbildningen 

innefattade feedback, föreläsningar och utbildningsposters. Efter utbildningen infördes nya 

standardrutiner i administrering av läkemedel. Före interventionen gjordes fel i 31 procent 

av de observerade läkemedelsadministreringarna, vilka alla utgjordes av administrering vid 

fel tidpunkt. Införandet av interventionerna reducerade felen signifikant, till 15,4 procent 

av de observerade läkemedelsadministreringarna. 
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Kommunikation mellan vårdnadshavare och sjukvården 

Två studier belyser metoder för att förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och 

sjukvården och på så sätt minska vårdnadshavares feldosering av receptfria läkemedel till 

barn. Båda studierna ledde till en minskning av feldoseringar gjorda av vårdnadshavare 

(Frush et al., 2004;Yin et al., 2011). 

I en randomiserad kontrollerad studie med 302 deltagare, undersökte Yin et al. (2011) 

huruvida en bildinstruktion för dosering av flytande paracetamol kunde förbättra föräldrars 

förmåga att dosera rätt mängd till spädbarn. Föräldrar indelades i två grupper där den ena 

fick samma textinstruktioner på läkemedlets förpackning, och den andra gruppen fick, 

förutom instruktionerna på förpackningen, en bildinstruktion för dosering. Feldosering 

definierades som varje dos mer än 20 procent över eller under rekommenderad dos. I 

gruppen som fick bildinstruktioner gjordes feldoseringar i 43,9 procent av fallen och i 

gruppen som inte fick bildinstruktioner gjordes fel i 59 procent av fallen. 

Bildinstruktionerna visade sig dessutom minska risken för stora överdoseringsfel, det vill 

säga doser mer än 1,5 gånger större än rekommenderad dos, med 4,9 procent. 

Frush et al. (2004) undersökte i en randomiserad kontrollerad studie med 101 deltagare om 

ett färgkodningssystem kunde förbättra vårdnadshavares förmåga att avgöra rätt dos och 

mäta upp korrekt mängd flytande paracetamol till barn. Vårdnadshavarna delades in i två 

grupper där den ena gruppen fick dosera enligt doseringsanvisning på förpackningen, och 

den andra gruppen enligt färgkodningssytemet. Färgkodningssystemet bestod av ett 

instruktionsblad med skriftliga instruktioner till vårdnadshavarna för att, efter barnets vikt, 

kunna identifiera barnets färgkod. För att mäta upp läkemedlet fick de en färgkodad spruta, 

där de efter att ha identifierat barnets färgkod kunde dra upp paracetamol till samma 

färgmarkering i sprutan och på så sätt ge rekommenderad dos. Avvikelse från 

rekommenderat dosintervall förekom i 25,8 procent av dosbestämmelserna i gruppen som 

använde sig av doseringsanvisningar på förpackningen, jämfört med 1,7 procent av 

dosbestämmelserna i gruppen som använde sig av färgkodningssystemet. Avvikelse från 

rekommenderad dos förekom i 29 procent av dosuppmätningarna i gruppen som använde 

sig av doseringsanvisningarna på förpackningen, jämfört med 0,5 procent av 

dosuppmätningarna i gruppen som använde sig av färgkodningssystemet. 

Färgkodningssystemet visade sig även minska riskerna för överdoseringar och stora 

överdoseringar, det vill säga mer än den dubbla rekommenderade dosen.  

Preventionsprogram 

Fem studier belyser olika preventionsprogram bestående av en kombination av olika 

åtgärder för att förbättra patientsäkerheten och förhindra läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade skador hos barn (Apkon et al., 2004; Campino et al., 2008; Campino 

et al., 2009; Ligi et al., 2010; Otero et al., 2008). 

I en icke-kontrollerad studie av Otero et al. (2008) granskades läkemedelsfel i 590 

läkemedelsrecept med 1174 läkemedelsadministrationer för 95 patienter före 

interventionen, och 1144 läkemedelsrecept och 1588 läkemedelsadministrationer för 92 

patienter efter interventionen. Interventionen bestod i ett preventionsprogram som 

utgjordes av personalutbildning i en säkerhetsorienterad attityd som fokuserade på 

patientsäkerhet, och utvecklandet av tre specifika strategier för att minska läkemedelsfel.  
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Dessa strategier innefattade en förändring i förskrivningsprocessen med minskning av 

störningar, exempelvis telefonsamtal, införandet av ett aktivt samarbete med farmaceuter 

vid ronder, samt en checklista bestående av tio steg för att minska läkemedelsfel. Alla 

läkare och sjuksköterskor tilldelades ett kort där det på ena sidan fanns en tio stegs 

checklista för att minska förskrivningsfel, och på den andra sidan tio steg för att minska 

administreringsfel (Bilaga III). Dessa checklistor placerades även där läkemedel förskrivs, 

förbereds och administreras. Införandet av preventionsprogrammet ledde till att det totala 

antalet läkemedelsfel minskade signifikant med 4,1 procent. Förskrivningsfelen minskade 

signifikant med 8,1 procent och administreringsfelen minskade signifikant med 2,5 procent 

(Otero et al., 2008). 

Apkon et al. (2004) undersökte i en icke-kontrollerad studie med 10 deltagare huruvida ett 

standardiseringsprojekt kunde förbättra patientsäkerheten vid kontinuerliga 

läkemedelsinfusioner. Interventionen innefattade att infusioner skulle ordineras i 

standardberedning som fanns uppräknade i en databas. En datorbaserad kalkylator 

utformades och kopplades till databasen med standardberedningar. Då förskrivaren valt 

läkemedel och vikt på patienten, skrev kalkylatorn ut ett kalkylark med infusionstakt och 

dos. Dessutom förlängdes den maximala hängtiden för infusioner från 24 till 72 timmar, 

för att minska antalet byten och därmed antalet tillfällen där fel kunde uppstå. Slutligen 

överfördes uppgiften att bereda läkemedel från sjuksköterskorna på avdelningen till 

farmaceuter på apoteket, då farmaceuterna var mindre benägna att göra beredningsfel. 

Sjuksköterskorna på avdelningen fick slutligen bedöma om de tyckte att 

standardiseringsprojektet förbättrade säkerheten vid förskrivning och förberedelser av 

kontinuerliga läkemedelsinfusioner. Hundra procent av de tillfrågade sjuksköterskorna 

ansåg att säkerheten hade förbättrats. 

I en icke-kontrollerad studie på totalt 1033 patienter, använde sig Ligi et al. (2010) av ett 

frivilligt incidentrapporteringssystem, vilket placerades vid varje säng på en 

neonatalavdelning. Incidentrapporteringssystemet bestod av ett dokument som läkare, 

chefsjuksköterskor och sjuksköterskor uppmanades att fylla i. I dokumentet 

dokumenterades patientuppgifter och uppgifter om den uppkomna händelsen. För att 

minska tiofaldiga överdoser infördes riktlinjer där sjuksköterskor uppmanades att 

dubbelkontrollera programmeringen på infusionspumparna, att begränsa läkares 

användande av handskrivna läkemedelsordinationer till endast akuta situationer och att 

sjuksköterskor ska kommunicera med läkare vid oklarheter. Ingen signifikant minskning 

av det totala antalet läkemedelsfel kunde ses. Dock reducerades antalet tiofaldiga 

doseringsfel signifikant från 2,3 per 100 inskrivningar till 0,6 per 100 inskrivningar. 

En icke-kontrollerad studie av Campino et al. (2008) och Campino et al. (2009) 

genomfördes på en neonatal intensivvårdsavdelning i tre faser. I den första fasen 

granskades 122 journalanteckningar, i den andra fasen granskades 4182 

journalanteckningar och i den tredje fasen granskades 1512 journalanteckningar. Innan den 

första fasen informerades personalen på avdelningen, under en utbildningssession, om 

patientsäkerhet och att en studie skulle genomföras på deras avdelning. Studiens exakta 

syfte delgavs inte personalen för att undvika påverkan på befintliga rutiner. Det faktum att 

personalen visste om att en studie pågick och att de blev observerade, ledde till att 

förskrivningsfelen minskade signifikant från 32,8 procent till 19,2 procent. Ingen 

signifikant minskning av transkriberingsfel kunde ses. Efter studiens andra fas infördes ett 

omfattande utbildningsprogram bestående av 15 utbildningssessioner ledda av en 

farmaceut. En tvärvetenskaplig grupp bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 

och en farmaceut introducerades.  
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Gruppen träffades en gång i månaden för att arbeta med patientsäkerhet och orsaker till 

läkemedelsfel. Preventionsstrategier infördes där en litteraturgenomgång gjordes, protokoll 

uppdaterades, läkemedelsprocessen standardiserades och skriftliga rekommendationer gavs 

till all personal. Efter införandet av interventionen minskade förskrivningsfelen signifikant 

från 20,7 procent till tre procent av förskrivningarna (Campino et al., 2008; Campino et al., 

2009). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodval och formulering av syfte 

Då syftet med denna studie var att belysa vad sjukvården kan göra för att förhindra 

läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn och tillgången på forskning inom 

området bedömdes vara tillräcklig, valdes en allmän litteraturstudie som metod, en metod 

som enligt Forsberg och Wengström (2013) kan användas för att skapa en överblick, samt 

skapa en beskrivande sammanställning av tidigare genomförda studier. För att besvara 

studiens syfte användes enbart kvantitativa artiklar då dessa bedömdes vara mer relevanta, 

än de fåtal kvalitativa artiklar som framkom under artikelsökningen. Kvantitativa studier 

strävar enligt Forsberg och Wengström (2013) efter att ordna och klassificera, se samband, 

förutsäga och förklara. Tanken om att genomföra en kvalitativ intervjustudie uppkom 

aldrig, eftersom författarna ansåg att denna studies syfte inte lämpade sig för en sådan 

metod, då kvalitativa studier fokuserar på att tolka och skapa mening och förståelse i 

människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2013) snarare än 

att, som i detta fall, se samband mellan läkemedelsfel och specifika åtgärder. Sexton 

artiklar inkluderades i studien.  

Då formuleringen av syftet krävde definitioner och översättningar av olika begrepp, som i 

de inkluderade artiklarna benämndes medication errors och adverse drug events, reserverar 

sig författarna för att eventuella feltolkningar och felaktiga översättningar har gjorts, då det 

på svenska inte finns vedertagna termer för dessa begrepp. Författarna valde att översätta 

medication errors till läkemedelsfel och adverse drug events till läkemedelsrelaterade 

skador.  

Datainsamling och urval 

För litteratursökning användes databaserna PubMed och Cinahl. PubMed omfattar 

områdena medicin och omvårdnad och Cinahl omfattar området omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). På rekommendation från Sophiahemmet högskolas bibliotekspersonal 

användes MeSH-termen och Cinahl Headings Medication Errors, i kombination med 

Subheadings prevention and control. För att få fram relevanta, tillförlitliga och aktuella 

vetenskapliga artiklar, begränsades sökningen med urvalskriterier fastställda utifrån denna 

studies syfte. Följande urvalskriterier valdes; artiklarna skulle handla om barn i åldrarna 

noll till 18 år, vara skrivna på engelska, finnas tillgängliga i fulltext och vara maximalt 10 

år gamla, det vill säga publicerade 2003 eller senare, eftersom litteraturstudier, enligt 

Forsberg och Wengström (2013) bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området.  
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Då databassökningarna inte gav tillräckligt många relevanta träffar, genomfördes även en 

manuell sökning i de för denna studies resultat, utvalda artiklarnas referenslistor. Även om 

begränsningen att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext användes, förekom det att 

uppkomna artiklar inte fanns tillgängliga i fulltext och därför fick sökas fram med hjälp av 

sökmotorn Google, med hjälp av artikelns titel.  

Med barn avses i första artikeln i Förenta Nationernas barnkonvention (1989) personer 

under 18 år. I denna studie definierades därför barn som personer i åldrarna noll till 18 år. 

Större delen av de funna artiklarna berör emellertid studier på yngre barn. Författarna valde 

dock att behålla ålderspannet, noll till 18 år, då några av artiklarna även omfattade äldre 

barn. Författarna är medvetna om att detta kan påverka resultatets generaliserbarhet, då 

resultat av studier genomföra på neonatala barn möjligtvis inte kan appliceras på äldre 

barn. Generaliserbarheten kan även påverkas av att studierna är genomförda i ett flertal 

olika länder; USA, Tyskland, Spanien, Canada, Argentina, Malaysia, Scotland och 

Frankrike. Troligtvis finns skillnader i de olika ländernas hälso- och sjukvårdssystem och 

det är därför inte säkert att strategierna som framkom i denna studies resultat kan tillämpas 

i alla länder. Enligt Willman et al. (2011) måste bevis från studier från andra länder 

värderas efter vilken relevans de har för nordisk hälso- och sjukvård om de ska 

implementeras i Sverige. 

Databearbetning  

De inkluderade resultatartiklarna i denna studie klassificerades enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). Författarna har 

valt att även inkludera artiklar där kvaliteten bedömts vara låg, mestadels på grund av lågt 

eller oklart antal deltagare i studierna, då de ändå har bedömts kunna tillföra intressanta 

resultat för denna allmänna litteraturstudie. I flera av artiklarna var bortfallet lågt, eller 

specificerades inte, vilket författarna tolkade som att tillförlitligheten blir högre. 

Att författarna valde att läsa de utvalda artiklarna enskilt, bidrog sannolikt till att resultatet 

i denna studie blev mer korrekt och att ingen betydande fakta har missats. Risk för 

feltolkningar föreligger dock då artiklarna var skrivna på engelska vilket inte är 

författarnas modersmål. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) har därför ett 

engelskt- svenskt lexikon använts vid bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna, för att 

så långt som möjligt undvika språkliga missförstånd. Under databearbetningen 

identifierade författarna till denna studie tidigt, och utan svårigheter, strategier för att 

förhindra läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn. Resultatet i denna 

studie utformades i enlighet med dessa strategier.  

Etiska överväganden 

Specifika etiska regler för studier utförda på barn finns, men då endast ett fåtal av studierna 

uppgav att de fått godkännande från en etisk kommitté, valde vi att inte ha det som ett 

inklusionskriterie eftersom vi då inte skulle ha fått ihop tillräckligt med underlag för vår 

studie. Samtliga använda tidskrifter vilka artiklarna publicerats i var dock peer reviewed, 

vilket innebär att de ändå har en viss grad av granskning av innehållet i publicerade 

artiklar. Vi hade för avsikt att inte förvanska ursprungstexten, inte fabricera, förfalska eller 

plagiera resultat. Det har dock förekommit tolkning av artiklar på ett språk som inte är 

författarnas modersmål, vilket kan ha haft betydelse för tolkningen av resultatet. 
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Tillförlitlighet 

Till denna studies resultat har en majoritet av prospektiva studier används, då prospektiva 

studier enligt Willman et al. (2011) bedöms ha högre tillförlitlighet än retrospektiva studier 

när det gäller att undersöka en given metods effekt. Randomiserade kontrollerade studier 

[RCT] har i regel högt bevisvärde när det gäller att undersöka effekten av en intervention. 

För denna studies resultat fanns enbart två relevanta RCT. Två av artiklarna var kliniskt 

kontrollerade studier och de resterade 12 artiklarna var icke-kontrollerade studier. Att 12 

av de 16 utvalda resultatartiklarna var icke-kontrollerade studier kan påverka resultatets 

tillförlitlighet då kontrollerade studier är att föredra framför icke-kontrollerade studier 

(Willman et al., 2011).  

Resultatdiskussion 

Vi fann att det inte förekommer någon universallösning för att förhindra läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade skador hos barn. Ingen strategi kan ensam eliminera alla 

läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn, men i denna studie framkom ett 

antal strategier vilka kan minska antalet läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador 

hos barn. Strategierna som framkom och som har presenterats i denna litteraturstudie är; 

datasystemet CPOE och datoruträknade doser, streckkodssystem, klinikbaserade 

farmaceuter, utbildning av personalen, kommunikation mellan vårdnadshavare och 

sjukvården, samt preventionsprogram. Dessa strategier syftar alla till att angripa de brister 

som finns inom hälso- och sjukvårdssystemet, samt påverkan från den mänskliga faktorn.  

Brister i hälso- och sjukvårdssystemet 

Då fel i hälso- och sjukvården enligt Kohn et al. (2000) sällan har en orsak, utan snarare 

uppstår till följd av ett antal faktorer som sammanfaller, kan dessa fel angripas genom att 

genomföra åtgärder som minskar de ställen i systemet där fel kan uppstå. Ett exempel på 

detta, som framkom i en studie av Wang et al. (2007), är tillsättandet av en ny yrkesgrupp 

på sjukhusets avdelningar, nämligen klinikbaserade farmaceuter. Farmaceuterna visade sig 

kunna upptäcka många läkemedelsfel innan det felaktiga läkemedlet administrerats till 

patienten och på så sätt öka patientsäkerheten. En orsak till att fel och misstag uppstår i 

hälso- och sjukvården är, enligt Ferner och Aronsson (2006) och Williams (2007), 

otillräcklig kunskap hos sjukvårdspersonalen. Ett sätt att göra läkemedelsprocessen säkrare 

för patienterna är därför, som det gjorts i studierna av Raja Lope et al. (2009) och Bertsche 

et al. (2010), att införa utbildningar för personalen och därmed förbättra 

sjukvårdspersonalens kunskap. I studien av Bertsche et al. (2010) riktades utbildningen till 

både läkare och sjuksköterskor som sedan själva, som en del i utbildningen, fick utbilda 

vårdnadshavare i korrekt läkemedelsadministrering till barn. Då vårdnadshavare enligt 

Simons och Roberson (2002) kan behöva lättbegriplig information om barnets 

läkemedelsbehandling, betonas vikten av god kommunikation mellan vårdnadshavare och 

vårdgivare. På så sätt kan inte bara antalet läkemedelsfel begångna av sjukvårdspersonal på 

sjukhus minskas, utan även fel som görs av vårdnadshavare i hemmet. 
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Den mänskliga faktorn 

Oavsett hur säkert hälso- och sjukvårdssystemet görs kommer missar och misstag ändå att 

ske, vilka enligt Kohn et al. (2000) alltid är allvarliga då de kan leda till vårdskador. Detta 

beror till stor del på den mänskliga faktorn, vilken enligt Kohn et al. (2000) står för större 

delen av alla de fel som begås inom hälso- och sjukvården. Det är dock inte människorna 

som arbetar inom hälso- och sjukvården som är problemet, utan det är i grund och botten 

själva mänskligheten, då det är mänskligt att göra fel.  

Därför behöver hälso- och sjukvårdssystemet bli säkrare för att kompensera för den 

mänskliga faktorn (Kohn et al., 2000). Det är enligt Williams (2007) förskrivarens uppgift 

att rätt läkemedel för rätt orsak skrivs ut och det är enligt Courtney och Griffiths (2010) 

sjuksköterskans uppgift att följa de sex standardstegen vid läkemedelsadministrering, det 

vill säga att rätt läkemedel ges via rätt administreringsväg, vid rätt tidpunkt, till rätt patient 

och att tillse att läkemedlet ger rätt resultat. Flera av studierna i denna litteraturstudie syftar 

till att minska inflytandet från den mänskliga faktorn. Vi tror att den mänskliga faktorn kan 

påverka genom att en stressad förskrivare kanske tänker på ett sorts läkemedel men skriver 

ett annat, ordinerar fel dos av läkemedlet och kontrollerar sedan inte det förskrivna 

läkemedlet två gånger. En stressad sjuksköterska tar kanske fel sorts läkemedel ur 

medicinskåpet, drar upp fel mängd läkemedel i sprutan och ger sedan läkemedlet till helt 

fel patient. Exempel på hur inflytandet från den mänskliga faktorn kan minskas 

framkommer i studierna av Walsh et al. (2008) och King et al. (2003) som berör 

datorsystemet CPOE, vilket bland annat kan hjälpa förskrivaren att välja rätt 

läkemedelsdos till barn och ge användaren en varning vid olämpliga doser. Även studien 

av Lehmann et al. (2006) tar upp ett datorsystem som kan hjälpa förskrivaren att ordinera 

rätt dos. I en annan studie av Morriss et al. (2009) försågs både patienter och läkemedel 

med streckkoder som lästes av och godkändes av en dator innan det ordinerade läkemedlet 

fick administreras. Detta bör enligt författarna till denna studie rimligen leda till färre 

namn- och förpackningsförväxlingar, vilka enligt Lind och Sahlqvist (2012) är en vanligt 

förekommande orsak till läkemedelsfel, eftersom streckkoderna först måste godkännas av 

datorn innan det ordinerade läkemedlet får administreras, och därmed borde felaktigt 

läkemedel och/eller fel patientidentitet upptäckas innan patienten tillförts läkemedlet. Vi 

tror att risken med detta streckkodsystem dock kan vara att streckkodsmärkningen av 

läkemedel delvis sker manuellt och risken för att ett läkemedel kan bli felmärkt 

förekommer, då inflytandet av den vanligaste orsaken det vill säga den mänskliga faktorn, 

inte har frånkommits helt (Kohn et al., 2000).  

En fjärdedel av vårdskadorna är relaterade till läkemedel (Socialstyrelsen, 2008), och 

orsakerna kan vara många. Arbetsförhållandena i sjukvården är i många fall bristfälliga till 

stor del på grund av alldeles för många patienter i förhållande till antalet anställda. 

Sjukvårdspersonalen har helt enkelt inte tid att upprätthålla de krav som finns på 

säkerheten, vilket leder till bristande vårdkvalité, samt otillräcklig patientsäkerhet, som 

enligt 6 §, kap. 1, i Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska skydda mot vårdskada.  
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Tidsbrist och stress anser författarna till denna studie vara en stor bidragande faktor till att 

siffran på vårdskador relaterade till läkemedel är så hög som den är. Men trots tidsbrist och 

stress är det enligt 2§, kap 3, i Patientsäkerhetslagen (2010:659) vårdgivarnas uppgift att se 

till att patienten inte drabbas av vårdskador. Ett sätt att komma tillrätta med detta kan i 

enlighet med Simpson et al. (2004) vara att tillsätta klinikbaserade farmaceuter som 

fungerar som ett stöd och resurs för den befintliga sjukvårdpersonalen. Detta kan minska 

stressen och tidsbristen då ett ansvarsområde, exempelvis läkemedel, delas upp mellan 

läkarna, sjuksköterskorna och farmaceuterna. 

Kommunikation 

God kommunikation mellan yrkesgrupperna inom sjukvården, samt mellan sjukvården och 

patienter, är enligt författarna och Eide och Eide (2007), en förutsättning för att vården ska 

fungera och vara säker för patienterna, något som inte alltid är en självklarhet. Brister i 

kommunikationen kan även vara en källa till att felaktigheter och missförstånd uppstår.  

För att minska risken för bristande kommunikation, eftersom en god kommunikation med 

klara budskap enligt Kjellgren (2013) är av mycket stor vikt för att minska riskerna i all 

läkemedelshantering, har Kaushal et al. (2008) i sin studie tillsatt kliniskbaserade 

farmaceuter på avdelningen. Detta visade sig underlätta kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal och apotekspersonal. Vi tror att klinikbaserade farmaceuter skulle kunna 

vara en stor tillgång för annan vårdpersonal när det gäller frågor om och hantering av 

läkemedel, då läkemedel är deras huvudområde i utbildningen och de därmed besitter en 

djupare kunskap i området än annan sjukvårdspersonal. Vi kan tänka oss att de 

klinikbaserade farmaceuterna till största del sköter kommunikationen med apoteken och 

beställningar av läkemedel. 

Alla läkemedelsfel sker inte på sjukhus, utan många begås även i hemmet. När det gäller 

barn är det ofta vårdnadshavarna som har ansvar för läkemedelshanteringen och 

läkemedelsadministreringen. Då många vårdnadshavare har bristande kunskap gällande 

läkemedel (Bertsche et al., 2010), begås många doseringsfel av barns läkemedel. För att 

minska sannolikheten att fel begås har Yin et al. (2011) och Frush et al. (2004) i sina 

studier infört två olika metoder för att förenkla doseringen av receptfria barnläkemedel och 

förbättra kommunikationen mellan sjukvården och vårdnadshavare gällande barns 

läkemedel. Simons och Roberson (2002) betonar vikten av god kommunikation mellan 

vårdnadshavare och vårdgivare samt uppger att det är viktigt med upprepad och 

lättbegriplig information om barnets läkemedelsbehandling. Därför är det enligt Kjellgren 

(2013) viktigt att sjuksköterskor och läkare visar hur läkemedelsbehandlingen ska 

genomföras, vilket gjordes i studien av Bertsche et al. (2010), där sjuksköterskor och 

läkare fick agera lärare för vårdnadshavare i läkemedelsadministrering. Detta ledde till en 

minskning av administreringsfel gjorda av vårdnadshavare. För att eliminera de i många 

fall otydliga doseringsanvisningarna på läkemedelsförpackningarna, infördes i studierna av 

Yin et al. (2011) och Frush et al. (2004) ett färgkodningssysystem samt en bildinstruktion 

för dosering, vilka båda visade sig minska feldoseringarna. Detta sätt att dosera läkemedel 

skulle enligt författarna till denna studie även kunna vara användbart för receptbelagda 

läkemedel och skulle även kunna användas på sjukhus av sjukvårdspersonal, eftersom 

vissa läkare och sjuksköterskor, enligt Wong et al. (2009), har svårigheter med 

läkemedelsberäkning.   
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Färgkodningssystemet är ett enkelt sätt att minska risken för att felaktiga dosuträkningar 

leder till att patienten tillförs fel dos av läkemedlet, genom att doserna redan är 

färdiguträknade och uppdragningssprutan märkt med en färg som motsvarar den dos barnet 

ska ha i förhållande till sin vikt (Frush et al., 2004). Förutsatt att barnet vägs borde denna 

doseringsmetod rimligen vara ett väldigt säkert sätt att undvika feldoseringar. Dock visade 

en studie av Greig et al. (1997) att endast 2 av 100 barn vägdes när de kom till 

akutmottagningen, vilket är problematiskt eftersom läkemedelsdoser till barn enligt Wong 

et al. (2009) vanligtvis ska beräknas efter barnets vikt. 

 

Läkemedelshanteringsprocessen 

Då läkemedelshanteringsprocessen enligt Kaushal et al. (2001) består av följande fem steg; 

förskrivning, transkribering, dispensering, administrering och övervakning, finns även lika 

många steg där läkemedelsfel kan uppstå. Enligt Kashual et al. (2010) står förskrivningsfel 

för den största andelen fel, följt av administreringsfel, och det är sannolikt därför de 

strategier som framkommit i denna studie främst berör åtgärder som påverkar dessa två 

steg.  

Förskrivningsfel kan enligt Walsh et al. (2008) och King et al. (2003) minskas med hjälp 

av datorsystemet CPOE, samt enligt Lehmann et al. (2006), datoruträknade doser. Detta 

tror författarna till denna studie beror på att inflytandet av den mänskliga faktorn, vilken 

enligt Kohn et al. (2000) är den största orsaken till att fel uppstår, minskar då dessa system 

används. Datorsystem programmeras att göra rätt medan människor glömmer, distraheras, 

påverkas och kan sakna kunskap. Enligt Ferner och Aronsson (2006) är just bristande 

kunskap en vanlig orsak till att missar och misstag begås. När det gäller förskrivning kan 

otillräcklig kunskap om förskrivet läkemedels rekommenderade dos och 

användningsområde vara en orsak till att missar begås, i detta fall i form av 

förskrivningsfel (Williams, 2007).  

Ett annat sätt att minska förskrivningsfel visade sig vara klinikbaserade farmaceuter, vilka 

enligt Kaushal et al. (2008), Simpson et al. (2004) och Wang et al. (2007) kunde bistå 

läkare med aktuell information om läkemedel, doseringsförslag och granska ordinationer 

innan läkemedlet dispenserades, och på så sätt, i enlighet med Peth (2003) och Williams 

(2007) förhindra dispenseringsfel. Vi tror att de klinikbaserade farmaceuterna även har en 

djupare kunskap om specifika läkemedlen än läkare, och kan fungera som ett extra skydd 

för patienten då det blir ett par extra ögon som granskar ordinationen. Samarbetet med 

klinikbaserade farmaceuter borde därför, i enlighet med Lindh och Sahlqvist (2012), ge en 

mer kvalitetssäkrad och genomarbetad läkemedelsprocess. Studierna uppvisade dock lite 

varierande resultat, exempelvis framkom det i studien av Kaushal et al. (2008) att 

klinikbaserade farmaceuter anställda på deltid inte gav samma resultat som att anställa dem 

på heltid. Detta kan bero på att de inte kunde vara lika aktiva, delaktiga och inte hann sätta 

sig in i avdelningens dagliga rutiner. I de andra studierna av Wang et al. (2007) och 

Simpson et al. (2004) sågs enbart positiva resultat av klinikbaserade farmaceuter. Enligt 

Otero et al. (2008) ledde ett annat preventionsprogram, där bland annat miljön vid 

förskrivning rensades från störningar, till att förskrivningsfelen minskade, troligtvis på 

grund av minskad stress och minskade distraktioner. Muntliga ordinationer kan vara en 

orsak till förskrivningsfel (Williams, 2007), och vi tror att i en stressad arbetssituation kan 

muntliga ordinationer ses som en utväg för att snabbare klara av arbetet. En störningsfri 

miljö ökar sannolikheten för att förskrivaren frångår muntliga ordinationer och istället 

sätter sig ner och skriver ordinationen i lugn och ro. 



 

 21  

Flera av studierna avsåg, administreringsfel, vilka enligt Williams (2007) kan vara att inte 

kontrollera patientens identitet eller att sjuksköterskan blir störd i sitt arbete. En studie av 

King et al. (2003) där CPOE infördes, ledde detta till en minskning av administreringsfel 

vilket författarna till denna studie tror berodde på att handskrivna ordinationer byts ut mot 

datoriserade ordinationer som är lättare att tyda. Dessutom gör ett datorsystem att 

ordinationerna blir standardiserade, det vill säga; programmet skulle kunna programmeras 

så att förskrivaren måste följa en specifik mall där vissa uppgifter måste anges för att 

ordinationen ska kunna läggas och därmed blir ordinationen tydligare och mer lättolkad. 

De sex standardstegen vid läkemedelsadministrering (Courtney & Griffiths, 2010) blir 

även lättare att följa då ordinationen är tydlig. Streckkodssystemet som infördes av Morriss 

et al. (2009) för att öka säkerheten vid läkemedelsadministrering, visade sig öka antalet 

upptäckta läkemedelsdoser som administrerats vid fel tidpunkt, men ledde ändå till en 

minskning av det totala antalet allvarliga läkemedelsfel, samt läkemedelsrelaterade skador. 

Att antalet läkemedelsfel ökade behöver enligt författarna till denna studie inte vara något 

dåligt, då upptäckt av läkemedelsdoser som administrerats vid fel tidpunkt säkerligen ledde 

till införandet av strategier för att åtgärda dessa fel. Det är trots allt lättare att åtgärda kända 

fel.  

Att antalet allvarliga läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador minskade med 

streckkodssystemet berodde troligen på att inflytandet från den mänskliga faktorn 

minskade (Kohn et al., 2000) eftersom datorn måste godkänna att patientens identitet 

stämmer med läkemedlet innan administrering. Därmed elimineras risken för att 

sjuksköterskan glömmer att kontrollera patientens identitet (Williams, 2007), då datorn tar 

över ansvaret att kontrollera patientidentiteten. Streckkodsystemet fungerar på så sätt som 

ett extra skyddsnät för patienten, då systemet uppmärksammar den administrerande 

sjuksköterskan på felaktigheter. Streckkodssystemet kan vara speciellt effektivt på 

pediatriska avdelningar eftersom små barn, under två till tre år, inte alltid kan uppge sina 

personuppgifter (Johansson, 2013), vilket gör det svårare för sjuksköterskan att kontrollera 

att barnets identitet stämmer då inte föräldrarna är närvarande.  

Enligt Ferner och Aronsson et al. (2006) uppstår misstag ofta som en följd av bristande 

kunskap. Ett sätt att komma till rätta med detta är enligt Bertsche et al. (2010) och Raja 

Lope et al. (2009) att utbilda sjukvårdspersonalen. Kunskap om varför 

läkemedelsadministreringen ska ske på ett visst sätt, till exempel att följa de sex 

standardstegen vid läkemedelsadministrering (Courtney & Griffiths, 2010), och förståelse 

för konsekvenser till följd av avsteg från standardstegen, leder till att antalet läkemedelsfel 

minskar. Hos barn är detta extra viktigt eftersom de enligt Merry och Anderson (2005) är 

mer känsliga för brister och fel i läkemedelsbehandlingen, vilket enligt Funk et al. (2012) 

delvis kan förklaras av att läkemedelskinetiken skiljer sig mellan barn och vuxna. 

Läkemedelsbehandling av barn är mer komplicerat än att behandla vuxna och det finns 

mindre forskning genomförd på barn (Turner et al., 1997). Den vanligaste typen av 

läkemedelsfel hos barn är felaktig dosering (Kuitunen et al., 2008) vilket är ett av de fel 

som kan undvikas med hjälp av användandet av de sex standardstegen vid 

läkemedelsadministrering. 
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 I studien av Bertsche et al. (2010) utbildades sjukvårdspersonalen och de fick sedan, som 

en del i utbildningen, undervisa vårdnadshavare i korrekt läkemedelsadministrering till 

barn. Utbildningen ledde till en markant minskning av administreringsfelen, framförallt fel 

gjorda av vårdnadshavare. Vi anser att detta tyder på bristande kunskap hos 

vårdnadshavare vilket troligen kan förklaras av att de tidigare inte fått lära sig vad som är 

ett korrekt sätt att administrera läkemedel till barn. Det faktum att vårdnadshavare inte fått 

lära sig korrekt läkemedelsadministrering, tyder på en brist i hälso- och sjukvårdssystemet. 

En av de viktigaste kvalitetsparametrarna i vården är säkerhet och en säker vård innebär 

genomförandet av åtgärder som är avsedda att bota och lindra patienternas symptom och 

inte vålla dem några skador som skulle ha kunnat undvikas (Lindh & Sahlqvist, 2012), 

genom att brister i hälso- och sjukvårdssystemet förekommer och att systemet inte är 

tillräckligt säkert (Kohn et al., 2000). Eftersom vårdnadshavare har ansvar för barns 

läkemedelsbehandling i hemmet måste de också ha förutsättningar att göra det på ett säkert 

sätt som inte vållar barnen någon skada. Det är viktigt att sjuksköterskor och läkare 

praktiskt visar hur läkemedelsbehandlingen ska genomföras (Kjellgren, 2013), informerar 

vårdnadshavare om användningen av vanliga läkemedel till barn, exempelvis paracetamol, 

som förskrivs off-label (Turner et al., 1998). Lättbegriplig och upprepad information om 

barnets läkemedelsanvändning, i kombination med skriftlig information, samt att se till att 

informationen om barnets läkemedelsbehandling ges i en lugn miljö då vårdnadshavarna 

inte är stressade och oroliga för sitt barns hälsa (Simons & Roberson, 2002), är också av 

betydelse för att undvika fel i läkemedelsadministreringen  

Trots åtgärderna som genomfördes i de valda resultatartiklarna för denna studie, syftade till 

att minska antalet läkemedelsfel, förekom det i studien av King et al. (2003), där CPOE 

infördes, att antalet transkriberingsfel faktiskt ökade. I studien av Walsh et al. (2008) 

tillkom det en ny felkälla, nämligen datorrelaterade läkemedelsfel. Att transkriberingsfelen 

ökade i studien av King et al. (2003) förvånar författarna till denna studie då användandet 

av CPOE borde minska behovet av transkribering eftersom all patientinformation samlas 

på ett ställe i en dator. Transkribering hänger delvis samman med pappersjournaler och 

pappersrecept, och innebär att föra över läkemedelsordinationen från receptet till 

administreringspappren (van Doormaal et al., 2009). Transkriberingsfel borde därmed inte 

förekomma då alla journaler och recept är datoriserade. Trots införandet av CPOE är det 

möjligt att sjuksköterskorna fortsatte att transkribera till exempelvis minneslappar, vilket 

kan vara orsaken till att transkriberingsfelen inte minskade. Den nya felkällan, 

datorrelaterade läkemedelsfel, som framkom i studien av Walsh et al. (2008) ledde till att 

läkemedlets beredningsform var oklar, vilket teoretiskt sätt skulle kunna leda till att 

patienten får dubbel dos. Felkällan berodde på brister i datorsystemet eftersom detta inte 

var fullt utvecklat. Detta fel borde kunna undvikas genom ett mer utvecklat och 

genomarbetat datorsystem. Säkerhet i vården innebär enligt Lindh och Sahlqvist (2012) att 

inte vålla patienterna några undvikbara skador. Det är därför viktigt att se till att de 

datorsystem som används är tillräckligt utvecklade och säkra för patienterna, och att 

ordinationerna inte går att feltolka. 

I fem av studierna har flera åtgärder införts samtidigt i form av preventionsprogram. I tre 

kombinerades personalutbildning med andra åtgärder, bland annat förändring i 

förskrivningsprocessen, samarbete med farmaceuter och införandet av checklistor (Otero et 

al., 2008; Campino et al., 2008; Campino et al., 2009). Apkon et al. (2004) införde en 

datorbaserad kalkylator, en databas med standardberedningar och ökad hängtid för 

infusioner.  
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Ligi et al. (2010) införde incidentrapportering, dubbelkontroll av infusionspumparnas 

programmering, minskning av användandet av handskrivna ordinationer och förbättrad 

kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare, då bristande kommunikation enligt Lind 

och Sahlqvist (2012) är en av orsakerna till att läkemedelsfel uppstår. 

Preventionsprogrammen ledde alla till en minskning av antalet läkemedelsfel, och 

författarna anser att varje strategi var för sig har potential att minska antalet läkemedelsfel 

då de angriper olika steg i läkemedelshanteringsprocessen. Kohn et al. (2000) hävdar att 

det sällan förekommer en orsak till att fel uppstår, utan att det snarare handlar om ett antal 

faktorer som sammanfaller. Preventionsprogram kan påverka flera faktorer samtidigt och 

är på så sätt en bra strategi att minska brister och fel inom hälso- och sjukvårdssystemet. 

Trots denna minskning av läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador, som sågs i 

studierna som införde preventionsprogram (Apkon et al., 2004; Campino et al., 2008; 

Campino et al., 2009; Ligi et al., 2010; Otero et al., 2008) anser författarna att strategierna 

som kombinerats i ovanstående studier möjligen inte är de mest effektiva och intressanta 

kombinationerna. Det skulle vara intressantare att kombinera åtgärder som angriper flera 

av stegen i läkemedelshanteringsprocessen samtidigt. Detta torde öka patientsäkerheten 

markant och därmed även bidra till att minska de kostnader för samhället, som enligt 

Andel et al. (2012) uppstår då vårdskador leder till att patienten behöver extra vårddygn på 

grund av felaktig läkemedelshantering. 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2008) är cirka en fjärdedel av alla vårdskador som 

uppstår inom sjukvården läkemedelsrelaterade. Att en så pass hög siffra är relaterad till 

läkemedel väcker oro, då hantering av- och behandling med läkemedel utgör en väldigt 

stor del i hälso- och sjukvården. Vi tror dock att den här statistiken bara representerar en 

liten del av det faktiska antalet läkemedelsfel som begås, samt att många fel inte 

rapporteras in, eller ens upptäcks. Vi tror att det inom sjukvården generellt föreligger en 

anda av att inte rapportera in fel som begås och att det därför finns ett stort mörkertal av 

händelser som berör läkemedel.  

Slutsats 

En övervägande majoritet av de åtgärder som tagits upp i denna litteraturstudie ledde till en 

minskning av antalet läkemedelsfel hos barn. Exempel på strategier för att förhindra 

läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn, var följande; CPOE och 

datoruträknade doser, sträckkodssystem, klinikbaserade farmaceuter, utbildning av 

personalen, kommunikation mellan vårdnadshavare och sjukvården, samt olika 

preventionsprogram. Vissa av åtgärderna angrep brister i hälso- och sjukvårdssystemet, 

andra syftade till att minska inflytandet från den mänskliga faktorn. Den största orsaken till 

att fel begås är nämligen den mänskliga faktorn. Det är mänskligt att göra fel, alla kan göra 

misstag och fel. Patienten befinner sig i en utsatt situation och har helt och hållet 

överlämnat sig själv i sjukvårdens händer, vilket betyder att de som arbetar inom 

sjukvården har ansvar för att vården utförs på ett säkert och tillförlitligt sätt – däribland 

hantering av- och behandling med läkemedel. Läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade 

skador, tillsammans med andra vårdskador, leder förutom till onödigt lidande för patienten, 

även till stora kostnader för samhället i form av extra vårddygn. Därför är det av största 

vikt att sjukvården vidtar åtgärder för att komma till rätta med läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade skador. 
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Införandet av åtgärder för att förhindra läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador 

ledde i de allra flesta fall till en minskning av antalet fel. Författarna till denna studie anser 

att varje åtgärd var för sig har potential att minska läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade 

skador hos barn, men att införandet av flera åtgärder tillsammans borde ha ännu större 

potential att minska läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn och därmed 

öka patientsäkerheten. 

Förslag till fortsatta studier 

Det skulle det vara av stort intresse att komponera ett preventionsprogram med CPOE, 

klinikbaserade farmaceuter, streckkodssystem och utbildning av personalen, för att se 

vilken effekt på minskning av läkemedelsfel hos barn dessa åtgärder tillsammans skulle ha. 

Dessa åtgärder angriper nämligen tillsammans alla steg i läkemedelshanteringsprocessen 

där fel kan uppstå och borde därmed ha stor effekt på antalet läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade skador hos barn. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet 

I 

Bilaga I  

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/ 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg.  

*=Manuell sökning 

II 

Bilaga II 

Matris med redovisning av inkluderade artiklar i den litteraturbaserade studiens resultat.  
Modifierad matris, utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94), för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier.  

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Apkon, M., 

Leonard, J., 

Probst, L., 

DeLizio, L., & 

Vitale, R.  

2004  

USA 

Design of a safer 

approach to 

intravenous drug 

infusions: failure 

mode effects 

analysis. 

Att undersöka om ett 

standardiseringsprojekt 

kunde förbättra 

patientsäkerheten, 

personalens arbetsflöde, 

hemodynamisk stabilitet 

under infusionsbyten och 

effektiv användning av 

resurser. 

Läkemedelsprocessen studerades och 

karaktäriserades med Failure Mode 

Effects Analysis (FMEA), En 

datorbarserad kalkylator utarbetates, 

resursförbrukning studerades och 

sjuksköterskornas belåtenhet med 

interventionen undersöktes med 

frågeformulär. 

10 

(0) 

Hundra procent av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg 

att säkerheten hade förbättrats. 

 

P 

III 

Bertsche, T., 

Bertsche, A., 

Krieg, E.M., 

Kunz, N., 

Bergmann, K., 

Hanke, G.,… 

Haefeli, W.E. 

 2010 

Tyskland 

Prospective pilot 

intervention study 

to prevent 

medication errors 

in drugs 

administered to 

children by mouth 

or gastric tube: a 

programme for 

nurses, physicians 

and parents. 

Att bedöma förekomsten 

av fel vid 

läkemedelsadministrering 

genom munnen eller via 

magsond före och efter 

införandet av ett program 

för kvalitetsförbättring för 

sjuksköterskor och 

föräldrar. 

Antalet administreringsfel studerades 

före och efter en intervention, vilken 

bestod i ett utbildningsprogram. En 

broschyr skapades, samt att läkare och 

sjuksköterskor undervisade föräldrar. 

n=17 

(-) 

Införandet av utbildningsprogrammet ledde till en 

signifikant reducering av administreringsfelen gjorda av 

sjuksköterskor, från 40,4 procent till 7,9 procent, samt 

av felen gjorda av föräldrar, från 96,6 procent till 5,6 

procent. 

P 

II 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg.  

*=Manuell sökning 

 

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Campino, A., 

Lopez-Herrera, 

M.C., Lopez-de-

Heredia, I., & 

Valls-i-Soler A. 

2008 

Spanien 

Medication errors 

in neonatal 

intensive care unit. 

Influence of 

observation on the 

error rate. 

Att studera om antalet 

läkemedelsfel minskade till 

följd av en enkel 

observationsprocess i form 

av registrering av 

läkemedelsfelens 

förekomst. 

En studie i två faser, där 

förskrivnings- och 

transkriberingsprocessen registrerades 

under två tidsperioder. Den första 

fasen var en pilotfas för att få ett 

utgångsvärde på antalet läkemedelsfel.  

Fas 1: 

n=122 

(-) 

 

Fas 2: 

n=4182 

(-) 

Att personalen visste om att en studie pågick och att de 

var medvetna om att de blev observerade, ledde till att 

förskrivningsfelen minskade signifikant från 38,2 

procent till 19,2 procent. Ingen signifikant minskning av 

transkriberingsfel kunde ses. 

P 

III 

*Campino, A., 

Lopez-Herrera, 

M.C., Lopez-de-

Heredia, I., & 

Valls-i-Soler A.  

2009 

Spanien 

Educational 

strategy to reduce 

medication errors 

in a neonatal 

intensive care unit. 

Att utvärdera effekten av 

en omfattande 

utbildningsstrategi på antal 

och typ av förskrivningsfel 

på en neonatal 

intensivvårdsavdelning.  

Antalet förskrivningsfel studerades 

före och efter införandet av en 

intervention bestående av en 

omfattande utbildningsstrategi, 

införandet av en tvärvetenskaplig 

grupp som arbetade med 

patientsäkerhet och orsaker till 

läkemedelsfel. Preventionsstrategier 

infördes. 

Fas 2: 

n=4182 

Fas 3: 

n=1512 

Efter införandet av interventionen minskade 

förskrivningsfelen signifikant från 20,7 procent till tre 

procent av förskrivningarna och registreringar med en 

eller flera incidenter sjönk från 19,2 till 2,9 procent. 

 

P 

II 

Frush, K.S., 

Luo, X., 

Hutchinson, P., 

& Higgins JN.  

2004 

USA  

Evaluation of a 

method to reduce 

over-the-counter 

medication dosing 

error. 

Att undersöka om en enkel 

metod, i form av ett 

färgkodningssystem, för 

dosering av receptfria 

läkemedel i hemmet kan 

minska doseringsavvikelser 

jämfört med användning av 

doseringsanvisningar på 

förpackningen. 

Vårdnadshavarna delades in i två 

grupper där den ena gruppen fick 

dosera enligt doseringsanvisning på 

förpackningen, och den andra gruppen 

fick dosera enligt ett 

färgkodningssytem. 

Färgkodningssystemet bestod i ett 

instruktionsblad med skriftliga 

instruktioner och en färgkodad spruta. 

n=101 

(1) 

 

Införandet av färgkodningssytemet minskade 

vårdnadshavarnas benägenhet att bestämma och 

uppmäta fel dos flytande paracetamol till sina barn. 

RCT 

II 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg.  

*=Manuell sökning 

 

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

*Kaushal, R., 

Bates, D.W., 

Abramson, E.L., 

Soukup, J.R., & 

Goldmann, D.A.  

2008 

USA  

Unit-based clinical 

pharmacists' 

prevention of 

serious medication 

errors in pediatric 

inpatients. 

Att mäta förekomsten av 

allvarliga läkemedelsfel på 

sex pediatriska avdelningar 

före och efter tillsättande 

av klinikbaserade 

farmaceuter. 

Klinikbaserade farmaceuter tillsattes 

på tre pediatriska avdelningar och tre 

andra motsvarande pediatriska 

avdelningar utgjorde kontrollgrupp. 

De klinikbaserade farmaceuterna 

fungerade som en resurs för 

sjukvårdspersonalen. 

n=4863 

(-) 

Tillsättande av klinikbaserade farmaceuter ledde till en 

signifikant minskning av allvarliga läkemedelsfel på 

avdelningen som anställt en farmaceut på heltid, från 29 

per 1000 patientdagar till 6 per 1000 patientdagar. På de 

andra två avdelningarna som bara anställt farmaceuter 

på deltid sågs ingen signifikant skillnad på antalet 

allvarliga läkemedelsfel. 

CCT 

I 

King, W.J., 

Paice, N., 

Rangrej, J., 

Forestell, G.J., 

& Swartz, R.  

2003 

Canada 

The effect of 

computerized 

physician order 

entry on 

medication errors 

and adverse drug 

events in pediatric 

inpatients. 

Att undersöka inflytandet 

av computerized physician 

order entry (CPOE) effekt 

på antalet läkemedelsfel 

och läkemedelsrelaterade 

skador på inlagda barn. 

CPOE infördes på två avdelningar, 

och tre avdelningar som fortsatte med 

det gamla systemet med handskrivna 

ordinationer, utgjorde kontrollgrupp. 

 

n=36103 

(-) 

Antalet läkemedelsfel minskade signifikant på de 

avdelningar som införde CPOE, med 40 procent, 

jämfört med kontrollgrupperna. Införandet av systemet 

minskade antalet förskrivningsfel, dispenseringsfel och 

administreringsfel men ledde till en ökning av 

transkriberingsfel. Ingen signifikant minskning av 

läkemedelsrelaterade skador kunde ses. 

 

R 

I 

Lehmann, C.U., 

Kim, G.R., 

Gujral, R., 

Veltri, M.A., 

Clark, J.S., & 

Miller, M.R.  

2006 

USA 

Decreasing errors 

in pediatric 

continuous 

intravenous 

infusions 

Att utvärdera effekten av 

en datorbaserad kalkylator 

och beslutstöd på fel som 

uppstår vid förskrivning av 

kontinuerliga 

infusionsläkemedel till 

barn, samt att bestämma 

felfrekvensen på 

apoteksberedda infusioner. 

Antalet förskrivningsfel studerades 

före och efter införandet av en 

datorbaserad kalkylator. Kalkylatorn 

försåg förskrivaren med beslutsstöd. 

 

n=? 

(-) 

Före införandet av kalkylatorn innehöll 27 procent av 

alla ordinationer minst ett fel vilket efter införandet 

sjönk signifikant till 13,6 procent.  

P 

III 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg.  

*=Manuell sökning 

 

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ligi, I., Millet, 

V., Sartor, C., 

Jouve, E., 

Tardieu, S., 

Sambuc, R., & 

Simeoni, U.  

2010 

Frankrike 

Iatrogenic events 

in neonates: 

beneficial effects 

of prevention 

strategies and 

continuous 

monitoring. 

Att utvärdera effekten av 

kontinuerlig 

incidentrapportering och 

efterföljande 

preventionsstrategier på 

förekomsten av allvarliga 

vårdskador på neonatala 

barn. 

Vårdskador studerades före och efter 

införandet av ett frivilligt 

incidentrapporteringssystem som 

personalen uppmanades att fylla i för 

varje patient. Strategier infördes för att 

minska vårdrelaterade infektioner vid 

centrala venkatetrar, begränsningar av 

invasiva procedurer på spädbarn med 

låg födelsevikt, minskning av 

oplanerade intubationer, reducering av 

tiofaldiga doseringsfel vid infusion 

och minimering av hudskador. 

Fas 1: 

n=388 

(-) 

Fas 2: 

n=645 

(-) 

Införandet av åtgärderna ledde till en reducering av 

allvarliga vårdskador från 7,6 till 4,8 per 1000 

patientdagar. Infektioner relaterade till centrala 

venkatetrar minskade från 13,9 till 8,2 per 1000 

kateterdagar och exponering för centrala venkatetrar 

minskade från 359 till 239 per 1000 patientdagar. 

Tiofaldiga doseringsfel minskade signifikant från 2,3 till 

0,6 per 100 inskrivningar. Antalet oplanerade 

intubationer ökade från 5,6 till 15,5 per 1000 

ventilationsdagar. 

 

P 

II 

Morriss, F.H., 

Abramowitz, 

P.W., Nelson, 

S.P., Milavetz, 

G., Michael, 

S.L., Gordon, 

S.N.,…  Cook, 

E.F.  

2009 

USA 

Effectiveness of a 

barcode 

medication 

administration 

system in reducing 

preventable 

adverse drug 

events in a 

neonatal intensive 

care unit: a 

prospective cohort 

study. 

Att undersöka hypotesen 

att ett streckkodssystem 

skulle minska de 

förebyggbara 

läkemedelsrelaterade 

skadorna med 45 procent 

på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

Ett streckkodssystem infördes gradvis 

på en avdelning och förekomst av 

läkemedelsfel mättes före och efter 

införandet av systemet. 

n= 958 

(-) 

Införandet av steckkodssystemet ökade signifikant det 

totala antalet läkemedelsfel, från 69,5 per 1000 

läkemedeldoser till 79,7 per 1000 läkemedelsdoser, 

eftersom systemet upptäckte fler läkemedelsdoser som 

administrerats vid fel tidpunkt. Antalet allvarliga 

läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador 

minskade signifikant från 15,1 per 1000 

läkemedelsdoser till 4,4 per 1000 läkemedelsdoser. 

 

P 

I 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg.  

*=Manuell sökning 

 

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Otero, P., 

Leyton, A., 

Mariani, G., & 

Ceriani 

Cernadas, J.M.  

2008 

Argentina 

Medication errors 

in pediatric 

inpatients: 

prevalence and 

results of a 

prevention 

program. 

Att bedöma förekomsten 

och karaktären av 

läkemedelsfel bland 

inneliggande barn, samt att 

mäta inflytandet av 

interventioner för att 

minska läkemedelsfel. 

En studie i två faser, läkemedelsfel 

studerades före och efter införandet av 

ett preventionsprogram, bestående av 

personalutbildning och utvecklandet 

av tre specifika strategier för att 

minska läkemedelsfel. 

Fas 1: 

n=95 

(0) 

Fas 2: 

n= 92 

(0) 

 

Införandet av preventionsprogrammet ledde till att det 

totala antalet läkemedelsfel minskade signifikant från 

11,4 procent till 7,3 procent (med 4,1 procent). 

Förskrivningsfelen minskade signifikant från 17,3 

procent till 9,2 procent (med 8,1 procent) och 

administreringsfelen minskade signifikant från 8,4 

procent till 5,9 procent (med 2,5 procent). 

P 

II 

Raja Lope, R.J., 

Boo, N.Y., 

Rohana, J., & 

Cheah, FC.  

2009  

Malaysia 

A quality 

assurance study on 

the administration 

of medication by 

nurses in a 

neonatal intensive 

care unit. 

Att bestämma graden av 

icke följsamhet till de sex 

standardstegen vid 

läkemedelsadministrering 

och administreringsfel 

gjorda av sjuksköterskor på 

en neonatal 

intensivvårdsavdelning.  

Följsamheten till de sex 

standardstegen vid administrering 

övervakades före och efter införande 

av en intervention. Interventionen 

bestod i ett utbildningsprogram. 

 

Fas1 

n=50 

(-) 

Fas 2 

n=51 

(-) 

Studien visade att sjuksköterskor ofta missar något eller 

några steg i administreringsprocessen och att införandet 

av interventionen minskade antalet fel signifikant från 

31 procent till 15,4 procent. 

 

P 

III 

Simpson, J.H., 

Lynch, R., 

Grant, J., & 

Alroomi, L.  

2004 

Scotland 

Reducing 

medication errors 

in the neonatal 

intensive care unit. 

Att beskriva läkemedelsfel 

som uppstår på en neonatal 

intensivvårdsavdelning och 

bedöma inflytandet av en 

riskhanterings- och kliniskt 

farmaceutledd utbildning 

om läkemedelsfel. 

Antalet läkemedelsfel studerades före 

och efter införandet av en utbildning 

ledd av en klinisk farmaceut. All ny 

personal fick även genomgå test i 

läkemedelsberäkning och vid behov 

gavs stödundervisning av en 

farmaceut. Alla sjuksköterskor fick 

utbildning i intravenös 
läkemedelsadministrering. 

n=? Före införandet av interventionerna gjordes 24,1 

läkemedelsfel per 1000 patientdagar. Efter införandet av 

interventionerna sjönk antalet läkemedelsfel signifikant 

till 5,1 per 1000 patientdagar. 

 

 

P 

III 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg.  

*=Manuell sökning 

 

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wang, J.K., 

Herzog, N.S., 

Kaushal, R., 

Park, C., 

Mochizuki, C., 

& Weingarten, 

S.R.  

2007 

USA 

Prevention of 

pediatric 

medication errors 

by hospital 

pharmacists and 

the potential 

benefit of 

computerized 

physician order 

entry. 

Att karaktärisera 

läkemedelsfel och 

läkemedelsrelaterade 

skador som kan upptäckas 

av klinikbaserade 

farmaceuter, samt att 

kontrollera om CPOE 

skulle kunna förbättra 

läkemedelssäkerheten. 

Läkemedelsordinationer granskades 

efter läkemedelsfel av klinikbaserade 

farmaceuter. Farmaceuterna fungerade 

som resurs, utbildade personalen och 

övervakade läkemedelsanvändningen.  

 

n=678 

(-) 

De klinikbaserade farmaceuterna upptäckte 46 procent 

av läkemedelsfelen. 
P 

II 

Walsh, K.E., 

Landrigan, C.P., 

Adams, W.G., 

Vinci, R.J., 

Chessare, J.B., 

Cooper, 

M.R.,… 

Bauchner, H.  

2008 

USA 

Effect of computer 

order entry on 

prevention of 

serious medication 

errors in 

hospitalized 

children. 

Att övergripande utvärdera 

computerized physician 

order entry (CPOE) effekt 

på antalet läkemedelsfel på 

inlagda barn. 

Journaler studerades före och efter 

införandet av CPOE och antalet 

läkemedelsfel mättes och delades in 

efter allvarlighetsgrad 

 

n=627 

(0) 

Antalet av personalen oupptäckta läkemedelsfel 

minskade signifikant med sju procent efter införandet av 

CPOE. Antalet allvarliga läkemedelsfel, faktiska eller 

hotande vårdskador till följd av läkemedelsfel, visade 

sig dock inte minska. Införandet av CPOE gav även 

upphov till en ny felkälla; datorrelaterade läkemedelsfel. 

 

P 

II 

*Yin, H.S., 

Mendelsohn, 

A.L., Fierman, 

A., van Schaick, 

L., Bazan, I.S., 

& Dreyer, B.P.  

 

2011 

USA 

 

Use of a 

pictographic 

diagram to 

decrease parent 

dosing errors with 

infant 

acetaminophen 

Att undersöka huruvida en 

bildinstruktion kunde 

förbättra föräldrars 

förmåga att docera 

paracetamol till spädbarn, 

samt huruvida förmågan att 

använda bildinstruktioner 

varierar beroende på 

hälsokunskapsnivå. 

En grupp föräldrar delades in i två 

grupper där den ena fick 

textinstruktioner för dosering av 

flytande paracetamol och den andra 

gruppen fick samma instruktioner, 

samt bildinstruktioner för doseringen. 

De två grupperna observerades under 

doseringen. 

n=302 

(3) 

Bildinstruktioner visade sig minska antalet 

feldoseringar. De stora överdoseringarna minskade 

signifikant med 4,9 procent. 

RCT 

I 



 

VIII 

Bilaga III 

 

Tiostegs checklista för att minska förskrivningsfel 

1. Förskriv inte under störande förhållanden och på tidpunkter som är mer känsliga för 

störningar. 

2. Se alltid till att ordinationen stämmer överens med patienten och att patientens 

namn finns med på ordinationen. 

3. Vid förskrivning: använd tydlig handstil, skriv läkemedlets generiska namn, skriv 

ut dos, dosintervall, spädning, administreringsväg och infusionstid. Använd 

kommatecken vid decimaltal, använd inte förkortningar och korrigeringar och skriv 

ned tiden för ordinationen. 

4. Förklara om det finns interaktioner med andra läkemedel eller spädningsvätskor. 

5. Kom överens med sjuksköterskor om den bästa tiden att administrera läkemedlet 

och för att kontrollera patienten efter administreringen. 

6. Repetera inte gårdagens indikationer, recept måste alltid gås igenom och skrivas 

igen. 

7. Använd stora bokstäver när ordinationen för samma dag ändras och informera 

sjuksköterskan. 

8. Repetera dosuträkningar två eller tre gången vid spädning och skriv ut spädningen 

tydligt. 

9. Se över allting igen. 

10. Varje ordination ska gås igenom av en annan läkare och signeras av denne. 

 

Tio stegs checklista för att minska administreringsfel 

1. Administrera inte läkemedel eller lösningar när det finns tvetydigheter i 

ordinationen, handstilen är oläslig eller tid och datum saknas. 

2. Innan administrering av läkemedel: kontrollera patienten, bekräfta att läkemedlet 

överensstämmer med patienten, samt kontrollera dos, administreringsväg och 

infusionstid. 

3. Blanda inte olika läkemedel om du inte är säker på att de inte kommer att 

interagera. 

4. Administrera inte ett läkemedel där indikationen är otydlig. 

5. Övervaka administrering av läkemedel som ges av familjemedlemmar och signera 

dessa. 

6. Kontrollera patienten före och efter läkemedelsadministrering och dokumentera. 

7. Var försiktig vid spädning. 

8. Administrera inte ett läkemedel där ordinationen gavs muntligt. Vid akuta fall, be 

läkaren skriva ner ordinationen i efterhand. 

9. Dokumentera tydligt och anteckna eventuella problem och biverkningar. 

10. Fråga alltid läkaren vid oklarheter. 

 

 


