
 

 
 

 

 

 

 

 

SJUKSKÖTERSKANS LÄKEMEDELSHANTERING INOM 

SLUTENVÅRD 

 

En litteraturöversikt om åtgärder som främjar patientsäkerhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Examinationsdatum: 151026 

Kurs: 44 

Författare: Hanna Jounger                        Handledare: Camilla Tomaszewski 

Författare: Madeleine Kronqvist                         Examinator: Karin Bergkvist



 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

En av tio patienter drabbas årligen av en vårdskada varav majoriteten hade kunnat 

undvikas. Orsaken till vårdskadors uppkomst kan betraktas ur både ett individ- och 

systemperspektiv. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att tillämpa ett kontinuerligt 

patientsäkerhetsarbete. Ett riskmoment inom patientsäkerhetsområdet är sjuksköterskans 

läkemedelshantering eftersom uppgiften består av många delmoment i vilka det kan bli fel. 

Patientsäkerheten främjas genom implementering av åtgärder som minskar inverkan från 

den mänskliga faktorn och systemrelaterade faktorer. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva åtgärder som främjar patientsäkerhet vid sjuksköterskans hantering 

av läkemedel inom slutenvård. 

 

Metod 
 

Litteraturöversikt valdes som metod där totalt sju strukturerade sökningar genomfördes i 

PubMed och CINAHL med MeSH-termer och CINAHL headings. Samtliga inkluderade 

artiklar var kritiskt granskade och etiskt godkända. Nitton artiklar sammanställdes i en 

integrerad analys.  

 

Resultat 
 

Det framkom sex åtgärder som främjade patientsäkerheten och dessa var säkerhetsprogram 

bestående av flera interventioner, väst som signalerar att sjuksköterskan hanterar 

läkemedel och inte bör störas, störningsfri zon, läkemedelsautomat, smarta infusions-

pumpar och streckkodsläsare. Åtgärderna visade sig vara effektiva, däremot lyftes 

problematiska aspekter med samtliga. 

 

Slutsats 
 

De åtgärder som framkom främjade patientsäkerheten, dock inbegrep ingen åtgärd 

samtliga steg i läkemedelsprocessen. Därmed uppmärksammades behovet av ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där sjuksköterskan bör inkluderas eftersom dennes 

upplevelser inverkade på hur väl en åtgärd mottogs och hur effektiv den var. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, vårdskador, åtgärder, sjuksköterskan, läkemedelshantering 
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INLEDNING 
 

Patientsäkerhet har blivit ett alltmer uppmärksammat forskningsområde, trots detta är 

vårdskador fortfarande vanligt förekommande. Socialstyrelsen (2015) har observerat att en 

av tio patienter drabbas av en vårdskada årligen, varav 1400 avlider och 3000 får bestående 

men. En patient ska inte behöva drabbas av undvikbara skador och därför är ett fortlöpande 

patientsäkerhetsarbete ett lagstadgat krav (SFS, 2010:659, kap. 3). Enligt kompetens-

beskrivningen för legitimerad sjuksköterska är adekvat läkemedelshantering ett område 

som ska behärskas (Socialstyrelsen, 2005). Det finns dock potential för ökad patient-

säkerhet inom området då nio procent av uppmärksammade vårdskador i en journal-

granskningsstudie utgjordes av läkemedelsrelaterade skador. Av dessa var 50 procent 

undvikbara (Socialstyrelsen, 2015). För att främja patientsäkerheten behöver åtgärder som 

är anpassade efter verksamhetens behov implementeras (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

BAKGRUND 

Begreppet patientsäkerhet 

Begreppet patientsäkerhet definieras enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] som “… skydd 

mot vårdskada” (SFS, 2010:659, kap. 1, 6 §). Begreppet vårdskada definieras vidare i 5 § i 

samma kapitel som lidande eller undvikbara skador, fysiska eller psykiska, som är 

orsakade av sjukvården. Förutom lidande för den enskilde individen och närstående ger 

vårdskador även upphov till psykologiska konsekvenser för personalen och ekonomiska 

konsekvenser för sjukvården (Oliveira et al., 2015). En händelse som bidrar till upp-

komsten av en vårdskada benämns inom hälso- och sjukvården som negativ händelse. När 

en incident inträffar men inte leder till en vårdskada benämns det istället som tillbud. För 

att utröna vilka faktorer som orsakar uppkomsten av negativa händelser eller tillbud 

används begreppet risk. Dessa kan förekomma inom en verksamhet utan att leda till 

negativa utfall och således bör hälso- och sjukvården arbeta preventivt för att minska 

riskerna och på så sätt främja patientsäkerheten och undvika vårdskador (Lindh & 

Sahlqvist, 2012).  

Patientsäkerhet är ett komplext och mångdimensionellt begrepp. Vården kan beskrivas som 

en process där patienten genomgår olika möten (Lindh & Sahlqvist, 2012). I hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] framkommer sambandet mellan god och säker vård (SFS, 1982:763, 

2a §). God vård handlar om att sätta patientens behov främst. Ett nyckelbegrepp i detta 

sammanhang är kvalitet, vilket beskrivs som klyftan mellan vad som kan åstadkommas 

inom en verksamhet och vad som faktiskt sker. Kvalitet bygger på ett flertal olika 

komponenter, säkerhet anses vara en av de mest grundläggande. Aktörer i vårdprocessen 

patienten möter har en skyldighet att tillgodose denna kvalitet. Ytterligare nyckelbegrepp 

är fel och skada. Då alla fel inte leder till skador är det snävt att endast tala om förebyg-

gandet av fel inom begreppet patientsäkerhet (Vincent, 2010). Socialstyrelsen (2015) 

tydliggör tre viktiga aspekter för säker vård. Patientperspektivet är den första aspekten och 

innebär att hälso- och sjukvården uppmuntrar patienten att medverka i sin egen behandling. 

Vidare lyfts vikten av att vården är kunskapsbaserad och tar beprövad erfarenhet samt 



2 

 

 

patientens upplevelser i beaktning. Slutligen kan verksamheten gynna patientsäkerheten 

genom att tillämpa rutiner som identifierar risker, fördelar ansvar och sätter in åtgärder. 

Vårdskadors uppkomst 

Under 90-talet presenterades en modell som förklarar hur aktiva och latenta fel leder till 

skada inom en verksamhet (Reason, 1990). Teorin som kom att kallas 

Schweizerostmodellen är applicerbar på hälso- och sjukvården i avseende att beskriva 

vårdskadors uppkomst. Bakgrunden bakom namnet på teorin är att alla delar i en 

verksamhet utgör skyddsbarriärer. Dessa barriärer symboliseras av ostskivor som står 

uppradade där hålen i ostskivorna föreställer brister i en verksamhets säkerhetssystem. De 

första och starkaste barriärerna består av säkerhetskulturen på arbetsplatsen samt teknik, 

standardiserade system och processer. Den yttersta barriären består av individer som 

arbetar inom organisationen samt de egenkontroller de utför. När den yttersta barriären 

brister och en vårdskada inträffar benämns detta som aktiva fel. Latenta fel beror på brister 

i systemet och leder till vårdskada i de fall bristerna sammanfaller simultant. Svårigheten 

ligger i att förutse när detta inträffar eftersom bristerna i skyddsbarriärerna varierar i tid, 

plats och omfattning. Således förblir latenta fel i vissa fall oupptäckta under lång tid 

eftersom alla tänkbara scenarier inte är möjliga att förutse. Detta innebär att fler barriärer 

minskar risken för att brister i systemet passerar samtliga och leder till skada (Reason, 

1990, s. 208).  

Individ- och systemrelaterade faktorer 

Orsaken till vårdskador kan betraktas ur både ett individ- eller systemperspektiv. 

Individrelaterade faktorer är till exempel att individen inte följer uppsatta riktlinjer eller tar 

miste på läkemedel eller patient. Systemrelaterade faktorer härleds exempelvis till hög 

belastning, långa arbetspass, stress på grund av personalbrist eller en kaotisk arbetsmiljö 

(Keers, Williams, Cooke & Ashcroft, 2013). Dessa kan bidra till ett förhöjt riskläge genom 

att individen blir trött och stressad, däremot har individen ett eget ansvar i att komma 

utvilad till arbetet och på så sätt minska risken att tröttheten orsakar fel (Lindh & Sahlqvist, 

2012). Den mänskliga faktorn benämns i vissa sammanhang vara anledningen till 

vårdskadors uppkomst och individen betraktas således enbart som en riskfaktor (Vincent, 

2010). Individen utgör dock inte alltid en risk utan är även en resurs. Den mänskliga 

faktorn kan förhindra uppkomsten av vårdskador i vissa situationer genom att individen i 

systemet är flexibel, kompenserar och improviserar. Till följd av individens anpassnings-

förmåga kan ofullständiga system och latenta fel förbli oupptäckta till dess att kompen-

sationsförmågan brister (Reason, 2013). 

Patientsäkerhetsarbete 

Enligt PSL föreligger en skyldighet att bedriva ett kontinuerligt patientsäkerhetsabete för 

att uppfylla kraven på god vård (SFS, 2010:659, kap. 2, 1 §). Detta måste i sin tur integrera 

alla system och verksamheter inom hälso- och sjukvården; individer, organisation och 

teknik (Lindh & Sahlqvist, 2012). Patientsäkerhetsarbetet bör främst vara inriktat på 

systemfaktorer, inte individfaktorer, eftersom individen arbetar i ett system där aktiva och 

latenta fel påverkas av beslut som fattas på en högre nivå inom organisationen (Lawton, 

Carruthers, Gardner, Wright & McEachan, 2012). Verksamheten har enligt PSL en 
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skyldighet att vidta åtgärder som förhindrar uppkomsten av vårdskador (SFS, 2010:659, 

kap. 3, 2 §). Dessa åtgärder utformas efter verksamhetens behov samt de risker och 

problem som identifieras. Patientsäkerhetsarbetet gynnas genom att säkerhetsbarriärer 

implementeras, som minskar risken för inverkan från individ- och systemrelaterade 

faktorer (Fyhr & Hiselius, 2013). Hälso- och sjukvården är en högriskorganisation med 

potential att orsaka skada, därför styrs arbetet av lagar och rutiner för att minimera 

riskerna. Dessa är tänkta som barriärer för ökad säkerhet, men bidrar samtidigt till ökad 

komplexitet och är därmed svårare att vidareutveckla. Andra hinder för utveckling av 

patientsäkerheten ligger i hälso- och sjukvårdens omfattning, eftersom den innefattar så 

många människor, lokaler och avancerad teknik (Cook, 2013a). Ytterligare faktorer som 

påverkar patientsäkerhetsarbetet är att förändringar som görs är inte alltid är tillräckligt 

utvärderade. En förändring är inte alltid en förbättring, således krävs det att nya metoder 

och åtgärder granskas innan de implementeras i större skala (Vincent, 2010). 

För att främja patientsäkerhetsarbetet bör en säkerhetskultur eftersträvas, vilket bygger på 

de värderingar, attityder, åsikter och handlingar som finns inom en grupp (Feng, Bobay & 

Weiss, 2008). I en studie benämns hur väl personalen arbetar personcentrerat och evidens-

baserat som en dimension av säkerhetskulturens omfattning. Förmågan att lära av sina 

misstag och utbilda sin personal är en annan aspekt. En lärande kultur skapar medvetenhet 

hos personalen vilket ökar möjligheten till att upptäcka fel i tid samt bidrar till att ett 

säkerhetstänkande inkluderas i alla steg och handlingar. Verksamhetens syn på vårdskador 

och dess orsaker är väsentlig; ett accepterande klimat som inte skyller på den enskilde 

individen, utan har en systemsyn, bidrar till en god säkerhetskultur (Stavrianopoulos, 

2012). 

Sjuksköterskans ansvar för en god och säker vård 

 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tydliggörs hur kraven på god och 

säker vård kan uppfyllas, exempelvis nämns skyldigheten att förebygga komplikationer i 

vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Innebörden av säker vård bör även ses ur 

patientens perspektiv, eftersom dennes och vårdpersonalens synsätt inte alltid överens-

stämmer. Som vårdtagare innebär säker vård mer än enbart uteblivna felhandlingar och 

vårdskador. Ett flertal faktorer bidrar till en känsla av säkerhet, bland annat beskrivs vikten 

av sjuksköterskans närvaro. En sjuksköterska som upplevs besvärad eller stressad vid 

patientkontakt tappar snabbt patientens förtroende. Ytterligare bidragande faktorer till 

upplevd säkerhet är kompetens, kunskap och sjuksköterskans förmåga att förmedla dessa 

(Mollon, 2014). Kompetensbeskrivningen lyfter fortsättningsvis att säker vård uppnås när 

patienten görs delaktig, vilket innebär ett ömsesidigt samarbete som ställer krav på båda 

parter (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnad och bör utformas efter varje 

persons unika förutsättningar och önskemål, samt genomsyras av etik där hänsyn tas till 

mänskliga rättigheter (International Council of Nurses [ICN], 2014). Begreppet person-

centrerad omvårdnad myntades i syfte att synliggöra hela personen. Människosynen är 

central i detta sammanhang eftersom varje människa är unik och därmed har unika behov; 

fysiska, psykiska, sociala och emotionella (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

Enligt en studie upplever inte alltid patienterna att sjuksköterskan tillämpar person-
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centrerad omvårdnad i sitt arbete. Otillräcklig kommunikation och bristande tillit gentemot 

vårdpersonalen nämns som bidragande faktorer (Rathert, Brandt & Williams, 

2011).                  

                                     

Sjuksköterskan har en skyldighet att tillgodose patientens behov samt möjliggöra optimal 

delaktighet genom information och kommunikation (Socialstyrelsen, 2005). Vikten av 

patientens delaktighet formuleras i Patientlagen [PL] (SFS, 2014:821) där avsikten med 

lagen beskrivs i 1 §, kap. 1: “Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 

stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet”. Detta är något som kan tillämpas inom sjuksköt-

erskans läkemedelshantering eftersom patienten utgör en sista säkerhetsbarriär i läkemed-

elsprocessen och kan motverka uppkomsten av fel genom att ha insyn i behandlingen och 

inte ta emot obekanta läkemedel. Patienten har rätt att ställa frågor kring sin medicinering 

samtidigt som sjuksköterskan har ett ansvar att tillhandahålla individanpassad information, 

både muntlig och skriftlig om det är nödvändigt (Fyhr & Hiselius, 2013; Socialstyrelsen, 

2005). Detta ställer krav på kompetens och attityd eftersom det krävs en öppenhet för att se 

patienten som partner i vården (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Läkemedelsrelaterade fel  

 

Individ- och systemfaktorer bidrar i nästan samma utsträckning till uppkomsten av 

läkemedelsrelaterade fel (Karavasiliadou & Athanasakis, 2014). De två vanligaste miss-

tagen uppges enligt en studie vara att felaktig dos eller fel läkemedel administreras till 

patienten (Tang, Sheu, Yu, Wei & Chen, 2007). En annan studie benämner de främsta 

felhandlingarna vara att patientens identitetshandlingar inte kontrolleras samt felaktig 

administreringstid och infusionshastighet (Parry, Barriball & While, 2014). Snarlika namn, 

liknande förpackningar för olika styrkor och en uppsjö av nya preparat på marknaden ökar 

risken för att fel ska ske (Vincent, 2010). Ansvaret för märkning och namnsättning ligger 

på läkemedelsföretagen, däremot har sjuksköterskan och verksamheten också ett ansvar i 

att minska läkemedelsrelaterade fel med andra metoder (Fyhr & Hiselius, 2013).   

Avbrott som bidragande faktor till läkemedelsrelaterade fel 

Läkemedelshanteringen upplevs av sjuksköterskan vara drabbat av störningsmoment och 

avbrott, något som i sin tur orsakar irritation och stress. Avbrotten kan utgöras av att andra 

kollegor frågar något som inte är relaterat till läkemedlet ifråga, telefonsamtal eller då 

sjuksköterskan själv initierar en konversation med någon annan. Däremot benämns inte 

akutsituationer som avbrott eftersom patientens säkerhet kommer i första hand. Trots att 

läkemedelshantering är ett riskfyllt moment verkar andra personalgrupper anse det 

accepterat att avbryta en sjuksköterska under denna koncentrationskrävande uppgift 

(Lawton et al., 2012). Buchini och Quattrin (2012) framhåller att de vanligaste avbrotten 

orsakas av annan vårdpersonal. I en klinisk observation uppmärksammades 374 avbrott 

under 102 läkemedelsdelningar. Sjuksköterskornas fokus ändrades i genomsnitt var sjunde 

minut. Ett samband framhålls mellan dessa störningsmoment och misstag i läkemedels-

delningen (Lawton et al., 2012). Westbrook, Woods, Rob, Dunsmuir och Day (2010) 

stärker detta samband; ju fler avbrott desto större antal fel. Antalet avbrott har därför direkt 

koppling till patientsäkerheten eftersom störningsmoment gör att sjuksköterskan inte kan 

hålla nödvändig koncentration för att säkerställa adekvat läkemedelshantering. 
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Säker läkemedelshantering 

 

Sjuksköterskans läkemedelshantering kan göras säkrare genom att implementera åtgärder 

som minskar riskerna i arbetsmomentet. En del av ansvaret ligger på verksamheten i att 

skapa förutsättningar för personalen så det blir enkelt att göra rätt (Vincent, 2010). Detta 

innefattar exempelvis standardisering av material och lokaler samt användning av en 

enhetlig terminologi som minskar risken för missförstånd. Ytterligare åtgärder som främjar 

patientsäkerheten är datoriserat stöd, standardiserade spädningsscheman, korrekt och säker 

förvaring samt kontinuerlig utbildning av personal (Fyhr & Hiselius, 2013). Vidare 

minskar tydliga riktlinjer och checklistor risken för mänskliga misstag relaterat till trötthet 

eller stress. Brukandet av dagens teknik ökar säkerheten, även om den har sina begräns-

ningar. När tekniken används av människor förändras användningsområdet utifrån vad som 

var tänkt från början. Dessutom utvecklas produkterna i sig, vilket resulterar i ny teknik 

med små förändringar och snarlika funktioner som ökar risken för fel (Cook, 2013b).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) har även sjuksköterskan en skyldighet att främja säker 

läkemedelshantering. Enligt en studie upptar läkemedelshantering 26,9 procent av 

sjuksköterskans arbetstid inom slutenvård (Keohane et al., 2008). Det är en lång kedja från 

utskrivningen av ett läkemedel fram till dess att patienten får det och således består 

uppgiften av ett flertal delmoment där fel kan uppstå. Enligt 2 §, kap. 1, i SOSFS 2000:1 

omfattas läkemedelshantering av ordination, iordningställande, administrering samt 

beställning och förvaring av läkemedel. Karavasiliadou och Athanasakis (2014) nämner att 

sjuksköterskan har ett ansvar i säkerställandet av att tidigare steg i läkemedelsprocessen 

utförts korrekt, exempelvis att ordinationen är korrekt och fullständig, för att sedan kunna 

utföra sin uppgift säkert. Dubbelkontroller används i stor utsträckning i samband med 

läkemedelsdelningen, vilket innebär att två kollegor kontrollerar varandras arbete innan 

administrering, för att säkerställa att rätt dos administreras (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Sjuksköterskan är vidare förpliktigad att utföra vissa steg för att främja säkerheten, 

exempelvis kontrollera patientidentifikation samt att korrekt läkemedel och dos 

administreras enligt ordination (SOSFS, 2000:1, kap. 4, 5 §).  

Problemformulering 

 

Ett av sjuksköterskans kompetensområden är läkemedelshantering, och det finns ett flertal 

faktorer som påverkar säkerheten inom området (Socialstyrelsen, 2005). Det främsta 

ansvaret ligger på verksamheten att arbeta med säkerheten ur ett systemperspektiv 

(Vincent, 2010). Vid hantering av läkemedel har sjuksköterskan däremot ett ansvar som 

enskild individ att kontrollera att rätt patient erhåller rätt läkemedel, i rätt form och dos och 

vid rätt tidpunkt (SOSFS 2000:1, kap. 4, 5 §). Arbetsmomentet kräver koncentration och 

noggrannhet, samtidigt upplever sjuksköterskan att det är drabbat av störningsmoment och 

avbrott. Detta utgör en risk eftersom sjuksköterskans fokus ändras samt att stress uppstår 

(Lawton et al., 2012). Det är nödvändigt att utröna varför fel uppstår, men för ökad 

patientsäkerhet behöver felen och dess bakomliggande orsaker åtgärdas genom etablering 

av säkerhetsbarriärer som förhindrar uppkomsten av fel (Fyhr & Hiselius, 2013). 
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SYFTE 
 

Syftet var att beskriva åtgärder som främjar patientsäkerhet vid sjuksköterskans hantering 

av läkemedel inom slutenvård. 

METOD 

Val av metod 

Metoden som valdes var litteraturöversikt, vilket är en sammanställning av artiklar inom 

ett visst forskningsområde. Att integrera forskningsresultat i en litteraturöversikt avser 

överblicka aktuellt kunskapsläge inom området samt bygga en evidensbaserad grund (Polit 

& Beck, 2012; Rosén, 2012). Översikten avsågs vara tillförlitlig, objektiv och inte fram-

hålla en skev bild av verkligheten; följaktligen var en bred kunskapsinhämtning och 

sökning tills mättnad uppstod nödvändig (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). Vald metod överensstämde med formulerat syfte eftersom en samlad 

kunskap kring åtgärder och ett preventivt patientsäkerhetsarbete skapar förutsättningar för 

ett evidensbaserat och säkert arbete inom hälso- och sjukvården (Vincent, 2010). Vidare 

genomfördes en testsökning i april 2015 som visade att tillgängligt material inom forsk-

ningsfrågan utgjorde tillräckligt underlag att sammanställa i en litteraturöversikt (SBU, 

2014). Allt detta fungerade som en vägledning i fråga om metodval. 

Urval 

 

Urvalsgruppen i fokus var sjuksköterskan i sin profession inom slutenvård. Inklusions- 

kriterierna var, utöver valda indexeringsord, publicering mellan åren 2005-2015 och 

sakkunnigt granskade, även kallat peer review (Östlundh, 2012). Enbart engelskspråkiga 

artiklar med fri tillgång till abstrakt inbegreps samt studier av kvalitativ och kvantitativ art 

(Friberg, 2012). Exklusionskriterier som tillämpades var artiklar vilka berörde sjuksköt-

erskan utanför slutenvård och på avdelningar med alltför specifik patientgrupp, exempelvis 

studier gällande enbart onkologin och pediatriken. Vidare exkluderades artiklar i vilka 

apotekare ansvarade för läkemedelshanteringen då fokus låg på sjuksköterskan i sin 

profession. 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes i augusti 2015 i databaserna CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature) och PubMed. Två databaser användes för att kunna 

utföra en tillräckligt bred sökning utan att relevanta artiklar förbisågs (SBU, 2014). I 

enlighet med det Rosén (2012) skriver valdes databaser utifrån forskningsfråga. Databasen 

PubMed ansågs adekvat eftersom den databasen innehåller artiklar från biomedicinska 

tidskrifter och är relevant vid frågor som rör hälso- och sjukvården samt det medicinska 

området. CINAHL är en databas med fokus på omvårdnad vilket är lämpligt då det är 

sjuksköterskans huvudområde och en kärna inom vald forskningsfråga (SBU, 2014). 
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Passande indexeringsord valdes ut i syfte att få fram relevanta artiklar och kunna 

presentera ett resultat med god validitet. I PubMed användes svenska MeSH (Medical 

Subject Heading) som stöd i sökningen efter lämpliga MeSH-termer. CINAHL headings 

utarbetades via “suggest subject terms”. Indexeringsord valdes i respektive databas genom 

att fokusera på ämnet patientsäkerhet och sedan kombinera med läkemedelshantering på 

sjukhus (tabell 1). Fritextsökning uteslöts med tanke på den mängd artiklar som erhölls 

utifrån gjorda sökningar. Vägledning söktes även från erfaren bibliotekspersonal, på så sätt 

minimerades risken att missa relevanta indexeringsord (Rosén, 2012). 

 

Databassökning 

 

Avgränsningar, anpassade efter urvalskriterierna, applicerades i båda databaserna innan 

sökstart. De söktermer som utgjorde första sökningen och ansågs vara nyckeltermer var 

Patient Safety och Medication Errors, vilket användes vid sökning i både PubMed och 

CINAHL. Ytterligare MesH-termer som användes i olika kombinationer i PubMed var 

Medication Systems/Hospital, Safety Management, Total Quality Management och Risk 

Management (tabell 1). I CINAHL användes indexeringsorden Medication Errors/ 

subheading prevention and control och Quality Improvement i kombination (tabell 1). I 

databasen CINAHL applicerades även “research article” som avgränsning. Sökningarna 

utfördes av båda författarna tillsammans.  

 

Databearbetning 

 

När sökningen resulterade i ett hanterbart antal träffar lästes titlar och syfte, artiklarna 

sorterades ut beroende på om de besvarade ställd forskningsfråga. De artiklar vars titel 

minst en författare bedömde vara relevant, gick vidare till granskning av abstrakt. Samma 

process applicerades gällande lästa abstrakt - vid relevans lästes artikeln översiktligt i 

fulltext enskilt av författarna för högsta vetenskapliga tillförlitlighet (Rosén, 2012). Efter 

detta diskuterades gemensamt vilka artiklar som slutligen skulle inkluderas. Resultatet av 

de sju strukturerade sökningarna presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Valda sökordskombinationer vid databassökning i PubMed och CINAHL 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

(fulltext) 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

150824 

Medication Errors AND 

Patient Safety 

253 45 17 5 

PubMed 

150824 

Medication Systems, 

Hospital AND Patient 

Safety 

35 15 1 0 

PubMed 

150824 

Medication Errors AND 

Safety Management 

283 62 11 4 

PubMed 

150825 

Medication Systems, 

Hospital AND Total 

Quality Management 

29 6 1 0 
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PubMed 

150825 

Medication Systems, 

Hospital AND Risk 

Management 

180 15 2 1 

CINAHL 

150825 

Medication Errors AND 

Patient Safety 

231 46 9 6 

CINAHL 

150825 

Medication 

Errors/Subheading: 

Prevention and Control 

AND Quality 

Improvement 

80 9 3 3 

Totalt  1091 198 44 19 

Dataanalys 

De 19 inkluderade artiklarna lästes enskilt av författarna upprepade gånger. Därefter 

klassificerades de efter vetenskaplig kvalitet, först enskilt och därefter diskuterades 

klassificeringarna gemensamt (Polit & Beck, 2012; Rosén, 2012). Studier med hög eller 

medelhög kvalitet inkluderades i enlighet med det Rosén (2012) skriver. Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) användes (Bilaga A). Valda 

artiklar sammanfattades utifrån studiernas syfte, metod samt resultat och sammanställdes 

därefter i en matris (Bilaga B). Eftersom mixad studiedesign inte beskrevs i befintligt 

bedömningsunderlag (Bilaga A) värderades kvaliteten på samtliga metoder som användes. 

Därför erhöll studierna med mixad studiedesign flera klassificeringar i matrisen (Borglin, 

2012). Artiklarna färgkodades för att kunna paras ihop utifrån de sex åtgärder som 

framkom samt markerades utifrån om de var positivt eller negativt inställda till utvärderad 

intervention (Polit & Beck, 2012). Resultatet formades utifrån vad de olika artiklarna 

redogjorde för inom respektive åtgärd och kompletterades med sjuksköterskornas 

upplevelser. Slutligen sammanställdes detta i en integrerad analys (Friberg, 2012).  

Forskningsetiska överväganden 

 

En forskningsetisk medvetenhet och aktiva ställningstaganden har eftersträvats att 

genomsyra samtliga delar i aktuell litteraturöversikt. Ett etiskt övervägande gällde ämnet 

som sådant (Kjellström, 2012). Valt ämne ansågs vara etiskt försvarbart eftersom det 

gagnar verksamheten, sjuksköterskan i sin profession samt patienten. Ett delmål var att 

samla kunskapsläget gällande säkerhetsåtgärder vid hantering av läkemedel, därmed sågs 

även patientnytta och klinisk relevans eftersom det syftade till att förebygga patientskada. 

Nyttan med denna forskningsfråga kopplades i sin tur till göra-gott-principen som innebär 

att möjliga fördelar maximeras, lidande och skada minimeras och människans väl-

befinnande sätts i fokus (Kjellström, 2012). Ytterligare gjorda överväganden gällde 

respekten gentemot andras forskning genom tillkännagivandet av dessa med korrekt 

referenshantering. Ingen avsikt fanns att vinkla eller presentera ett missvisande resultat. 

Objektiviteten bevarades genom presentation av både positiva och negativa fynd samt att 
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varsamhet visades vid tolkning av resultat (Helgesson, 2006). Bristande språkförståelse 

hade kunnat orsaka misstolkning eller missvisande resultat, därmed bearbetades innehåll 

och språk noga och på så sätt stärktes tillförlitligheten i det avseendet. Utelämnande av 

personliga värderingar och attityder eftersträvades då resultatet inte önskades bli påverkat 

eller vinklat till följd av detta (Kjellström, 2012). För att säkerställa god forskningssed var 

det av vikt att samtliga inkluderade artiklar hade godkännande av en etisk kommitté. I de 

fall det inte framgick i artikeln undersöktes om tidskriften accepterade artiklar utan etiska 

överväganden (Wallengren & Henricson, 2012). 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån sex typer av åtgärder som främjade patientsäkerhet vid 

sjuksköterskans läkemedelshantering inom slutenvård. Åtgärderna presenteras var för sig 

och är: säkerhetsprogram bestående av flera interventioner, användandet av väst vid 

läkemedelshantering, störningsfri zon runt platsen för läkemedelsdelning, läkemedels-

automat för ökad kontroll över dosdispensering, varning vid orimliga doser med smarta 

infusionspumpar och säkrare läkemedelsadministrering med streckkodsläsare. 

Säkerhetsprogram bestående av flera interventioner 

 

Säkerhetsprogram, som bestod av flera interventioner, var en åtgärd som ökade 

patientsäkerheten genom att minska avbrott och störningsmoment. Det fanns skillnader 

avseende vilka interventioner programmen utgjordes av, exempelvis kunde läkemedels-

rum, rapporteringssystem, standardiserad läkemedelshantering och checklistor ingå. 

Utbildning av personal, med fokus på sjuksköterskan, ingick i samtliga inkluderade 

säkerhetsprogram och syftade till att introducera interventionen samt vikten av följsamhet 

(Relihan, O´Brien, O´Hara & Silke, 2010; Romero et al., 2013; Tomietto, Sartor, 

Mazzocoli & Palese, 2012; Williams, King, Thompson & Champagne, 2014). 

Säkerhetsprogrammet visade sig resultera i färre avbrott under sjuksköterskans 

läkemedelshantering (Relihan et al., 2010; Romero et al., 2013; Williams et al., 2014).  

 

Orsakerna till avbrott före respektive efter implementering skiljde sig åt (Relihan et al., 

2010; Tomietto et al., 2012; Williams et al., 2014). Skillnad noterades bland annat gällande 

avbrott från annan personal, då Tomietto et al. (2012) identifierade fler avbrott efter 

införandet medan Williams et al. (2014) påvisade färre. Även tidpunkten på dygnet 

inverkade på förekomsten av läkemedelsfel (Romero et al., 2013). Avsaknad av material 

och läkemedel orsakade avbrott både före och efter implementering av säkerhets-

programmet, dock i mindre utsträckning efter (Tomietto et al., 2012). Relihan et al. (2010) 

uppmärksammade också en minskning av denna typ av avbrott, samt att telefonsamtal var 

ett problematiskt störningsmoment trots att frekvensen var lägre än andra typer av avbrott. 

Williams et al. (2014) noterade att telefonsamtal störde i mindre utsträckning efter 

implementeringen. Vidare observerades att sjuksköterskan själv orsakade avbrott i mindre 

utsträckning efter infört säkerhetsprogram (Relihan et al., 2010; Williams et al., 2014). 

Efter implementeringen kunde en attitydförändring ses; i de fall distraktion uppstod 

väntade sjuksköterskan tills uppgiften var slutförd innan problemet hanterades alternativt 

delegerades det till någon annan (Tomietto et al., 2012). 
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Användandet av väst vid läkemedelshantering 

 

Att sjuksköterskan bar väst vid iordningställandet av läkemedel var en åtgärd som syftade 

till att minska avbrott och störningsmoment. Västens utseende varierade och skulle bäras 

av sjuksköterskan under iordningsställande samt delning av läkemedel för att fokus enbart 

skulle vara på uppgiften i fråga. Vid användning av väst observerades en minskning i 

frekvensen av avbrott (Scott, Williams, Ingram & Mackenzie, 2010; Verweij, Smeulers, 

Maaskant & Vermeulen, 2014). Läkemedelsfel orsakade av inkorrekt dos eller fel 

administreringstid minskade. Således hade åtgärden en positiv inverkan på 

patientsäkerheten. Däremot uppmärksammades ingen markant minskning av läkemedelsfel 

relaterade till fel indikation och fel administreringsväg (Verweij et al., 2014). 

 

Sjuksköterskornas upplevelser kring användandet av västen var både positiva och negativa 

(Scott et al., 2010; Smeulers, Onderwater, Van Zwieten & Vermeulen, 2014; Verweij et 

al., 2014). Åtgärden ansågs hos en del sjuksköterskor ha en god intention och vara effektiv 

eftersom den utgjorde en tydlig signal gentemot kollegor att inte störa i onödan (Scott et 

al., 2010; Smeulers et al., 2014; Verweij et al., 2014). Andra kände sig löjliga iförda västen 

(Smeulers et al., 2014; Verweij et al., 2014). Somliga upplevde inte fullt stöd från 

patienterna gällande åtgärden och rädsla fanns av sjuksköterskorna själva att de skulle 

betraktas som otillgängliga (Scott et al., 2010; Verweij et al., 2014). Däremot framkom att 

tillfrågade patienter stödde interventionen (Scott et al., 2010). En artikel påvisade att 

västen inte hade önskat resultat då den drog till sig uppmärksamhet från patienter och 

besökare som ställde frågor om den. Detta kunde således innebära att distraktioner uppstod 

och inte motverkades. En förbättringsåtgärd som lyftes i detta sammanhang var delgivande 

av information om västen till patienter och närstående vid inskrivning (Verweij et al., 

2014). 

 

Ett problem som diskuterades var hygienaspekten eftersom västen i många fall användes 

av flera personer varje arbetspass. Frågan kring vem som skulle ansvara för tvättningen 

och hur ofta det skulle ske var aktuell (Scott et al., 2010; Verweij et al., 2014). Williams et 

al. (2014) nämnde att följsamheten till interventionen var bristfällig och ingen sjuk-

sköterska observerades använda västen. En barriär till den bristande användningen kunde 

kopplas till västens utseende, dess starka färg och att den var varm att bära (Scott et al., 

2010; Verweij et al., 2014). Implementeringsprocessens inverkan på patientsäkerheten 

diskuterades i flera inkluderade studier (Smeulers et al., 2014; Verweij et al., 2014). 

Sjuksköterskorna uttryckte att säkerhetsåtgärder bör ha en tydlig och positiv effekt för att 

mottas väl (Smeulers et al., 2014).  

Störningsfri zon runt platsen för läkemedelsdelning 

 

En störningsfri zon, med syftet att minska avbrott, skapades med hjälp av olika redskap, 

exempelvis markering på golvet med röd tejp, skylt som uppmanade till tystnad samt “time 

out” under en viss tidpunkt på dagen. Det framkom att implementering av störningsfri zon 

ledde till färre avbrott oavsett metod (Anthony, Wiencek, Bauer, Daly & Anthony, 2010; 

Nguyen, Connolly & Wong, 2010; Pape et al., 2005). Det uppmärksammades en 

minskning i både störningar från andra och avbrott initierade av sjuksköterskan själv 

(Anthony et al., 2010; Pape et al., 2005). Anthony et al. (2010) noterade att i de fall avbrott 

förekom efter implementering orsakades de enbart av annan personal. Nguyen et al. (2010) 

framhöll att fler läkemedelsdoser administrerades utan att misstag inträffade. I en studie 
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som inkluderade ett flertal säkerhetsinterventioner framhölls att en tyst zon, i det här fallet 

upprättad med röd tejp och en uppmanande skylt, var den mest uppskattade interventionen 

av sjuksköterskorna (Williams et al., 2014). 

Läkemedelsautomat för ökad kontroll över dosdispensering 

 

En åtgärd som integrerade teknik för att öka säkerheten vid sjuksköterskans 

läkemedelshantering var läkemedelsautomat. Implementering av denna intervention 

syftade till att öka säkerheten i samband med dosdispensering av läkemedel. Sjuk-

sköterskan registrerade sig med hjälp av en personlig inloggning och valde sedan aktuell 

patient samt det läkemedel som skulle administreras (Balka, Kahnamoui & Nutland, 2006; 

Chapuis et al., 2010). En minskning av dosrelaterade misstag påvisades, men inte 

administreringsfel (Chapuis et al., 2010). Läkemedelsautomaten syftade vidare till att ge 

ökad kontroll över förvaringen av läkemedel, huruvida detta uppnåddes var inte entydigt i 

inkluderade artiklar (Balka et al., 2006; Chapuis et al., 2010). En studie visade att antalet 

förvaringsfel minskade (Chapuis et al., 2010). En annan studie lyfte förvaringen som ett 

problem då missförstånd gällande vilka läkemedel som skulle förvaras i läkemedels-

automaten resulterade i att läkemedel låg framme i rumstemperatur istället för i kylskåp 

(Balka et al., 2006). Det rådde även delade meningar om förvaringen av narkotiska 

preparat följde gällande rutiner och riktlinjer efter implementering (Balka et al., 2006; 

Rochais, Atkinson, Guilbeault & Bussiéres, 2013). 

 

Läkemedelsautomatens effektivitet upplevdes vara varierande (Chapuis et al., 2010; 

Rochais et al., 2013). Överlag beskrevs interventionen som positiv då arbetet underlättades 

och blev säkrare samt att antalet läkemedelsfel upplevdes minska (Rochais et al., 2013). 

Sjuksköterskorna tyckte att tid sparades generellt (Chapuis et al., 2010). Däremot bidrog 

läkemedelsautomaten i vissa fall till försenad administrering (Balka et al., 2006; Rochais et 

al., 2013). Brister och problematiska aspekter identifierades som kunde äventyra patient-

säkerheten (Balka et al., 2006; Chapuis et al., 2010; Rochais et al., 2013). Bland annat 

nämndes att nya rutiner kring ansvaret för läkemedelspåfyllning behövde uppdateras för att 

inte påverka patientsäkerheten negativt (Balka et al., 2006). Sjuksköterskorna upplevde 

bristande säkerhet när systemet inte varnade i de fall ett läkemedel var utsatt från 

läkemedelslistan och kunde administreras ändå. Slutligen framkom att osäkerhet rådde 

kring handläggande vid eventuellt datahaveri (Rochais et al., 2013). 

Varning vid orimliga doser med smarta infusionspumpar  

 

Användningen av smarta infusionspumpar avsåg öka patientsäkerheten vid hantering av 

intravenösa läkemedel (Bowcutt et al., 2008; Trbovich, Cafazzo & Easty, 2011; Orto, 

Hendrix, Griffith & Shaikewitz, 2015). Standardiserade dosbibliotek med rimlighets-

gränser för läkemedelsdoser var i kombination med pumparna något som förbättrade deras 

funktion, därav namnet smarta infusionspumpar. Det sjuksköterskan ställde in kontroll-

erades mot biblioteket och en varning uppstod om en avvikelse förelåg (Bowcutt et al., 

2008; Trbovich et al., 2011). Efter införandet av smarta infusionspumpar observerades en 

minskning av antalet läkemedelsrelaterade fel, vilket även bidrog till minskade kostnader 

för sjukhuset (Orto et al., 2015). Även om pumparna visade sig ha god effekt gällande 

undvikande av allvarliga incidenter påvisades ingen effekt på administreringsfel så som fel 

patient, fel läkemedel och fel administreringstid (Orto et al., 2015; Trbovich et al., 2011). 
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Patientsäkerheten och följsamheten ökade när ett multiprofessionellt team utsågs för att 

arbeta med implementeringen samt utbildade sjuksköterskorna i användningen av 

pumparna. Följsamheten var även beroende av ett kontinuerligt förbättringsarbete som 

innefattade att nya läkemedel och standardiserade doser lades in i läkemedelsbiblioteket 

(Orto et al., 2015; Trbovich et al., 2011). De flesta sjukhusen använde sig inte av 

standardiserade doser, vilket ledde till att infusionspumparnas säkerhet inte utnyttjades 

fullt ut. Det var vanligt att pumparna köptes för att ersätta gamla infusionspumpar och inte 

för ökad säkerhet - vilket var deras egentliga syfte (Trbovich et al., 2011). Sjuksköt-

erskorna upplevde att ett standardiserat dossystem ökade kvaliteten på den vård de 

tillhandahöll samt att infusionspumparna i sig ökade säkerheten och effektiviteten, 

samtidigt som de själva behöll kontrollen över läkemedelshanteringen (Bowcutt et al., 

2008). 

Säkrare läkemedelsadministrering med streckkodsläsare 

 

En åtgärd som inkluderade teknik för att öka säkerheten vid administrering av läkemedel 

var streckkodsläsare (Ching, Williams, Idemoto & Blackmore, 2014; Koppel, Wetterneck, 

Telles & Karsh, 2008; Marini, Hasman, Huijer & Dimassi, 2010). När sjuksköterskan 

skannade sin identitetsbricka blev läkemedelslistor tillgängliga, därefter kunde läkemedel 

iordningsställas och kontrolleras mot listan. Slutligen skannades läkemedlets streckkod och 

jämfördes mot patientens identitetsband, om dessa inte överensstämde varnade systemet 

(Koppel et al., 2008; Marini et al., 2010). Interventionen avsåg öka sjuksköterskans 

följsamhet gentemot grundläggande säkerhetsrutiner så som dubbelkontroll av läkemedel 

och patientens identitetshandling, förklaring av läkemedel samt dokumentation direkt efter 

administrering. Efter implementering av detta system observerades en ökad följsamhet 

gentemot ovan nämnda säkerhetsrutiner och en minskning av läkemedelsfel (Ching et al., 

2014). Streckkodsläsaren underlättade denna process för sjuksköterskan så rätt läkemedel 

administrerades till rätt patient vid rätt tidpunkt (Ching et al., 2014; Koppel et al., 2008).  

 

Sjuksköterskorna upplevde en positiv inverkan på patientsäkerheten (Marini et al., 2010). 

Det framkom att korrekt användande av streckkodsläsaren i vissa fall behövde kringgås 

(Ching et al., 2014; Koppel et al., 2008). Detta inverkade på arbetsflödet (Koppel et al., 

2008; Marini et al., 2010). God följsamhet sågs mot användandet av interventionen (Ching 

et al., 2014). Trots det fanns tillfällen då varken streckkoden på patientens armband eller 

på läkemedlet skannades. Detta kunde härledas till bland annat oläslig streckkod på grund 

av omedgörlig patient, trasigt armband, steril drapering eller att läkemedelsetiketten blivit 

förstörd. Följsamheten brast även i akuta situationer (Ching et al., 2014; Koppel et al., 

2008). Tillfälliga kringgåenden var en potentiell risk för att orsaka fel i läkemedels-

hanteringen (Koppel et al., 2008). Trots att systemet ökade patientsäkerheten mottogs 

interventionen inte väl eftersom arbetet inte ansågs underlättas i tillräcklig utsträckning 

(Marini et al., 2010). Ytterligare orsak till missnöje var att tekniken ansågs långsam och 

inte användarvänlig (Koppel et al., 2008; Marini et al., 2010). Bristande tillfredsställelse 

berodde även på att systemet upplevdes skapa en falsk känsla av trygghet då sjuksköt-

erskorna förlitade sig på tekniken och i vissa fall glömde bort att komplettera med 

manuella kontroller (Koppel et al., 2008). Slutligen bedömdes teknikens funktionalitet 

olika beroende på användarens kön, utbildningsnivå och ålder (Marini et al., 2010). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Samtliga åtgärder visade sig främja patientsäkerheten vid sjuksköterskans läkemedels-

hantering och syftet med litteraturöversikten ansågs besvarat. Samtidigt framkom brister 

inom samtliga åtgärder, vilket påvisar behovet av utvärdering och ett kontinuerligt 

patientsäkerhetsarbete (SFS, 2010:659, kap. 3). De åtgärder som implementerades ledde i 

vissa fall till kringgåenden av befintliga säkerhetsrutiner, vilket i sig kan ha en negativ 

effekt på patientsäkerheten. Implementeringsprocessen visade sig också inverka på hur 

patientsäker en åtgärd var. Vidare framkom att ingen av beskrivna åtgärder påverkade och 

säkrade alla steg av sjuksköterskans läkemedelsprocess, från iordningställande till 

administrering, och därmed har sjuksköterskan fortfarande ett ansvar att tillämpa basala 

säkerhetsrutiner och inte helt förlita sig på åtgärden ifråga (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Schweizerostmodellen beskriver hur brister i en verksamhets säkerhetsbarriärer leder till 

att fel uppstår och därmed bör åtgärder stärka dessa barriärer (Reason, 1990). Författarna 

upplevde att interventionerna som framkom avsåg stärka skyddsbarriärerna i verksamheten 

med standardiserade arbetssätt och rutiner, exempelvis väst och störningsfri zon. Vidare 

identifierades några åtgärder som främjade patientsäkerheten på individnivå genom att 

integrera teknik som utförde dubbelkontroller och därmed minskade risken för mänskliga 

misstag. Dubbelkontroller utgör också en säkerhetsbarriär enligt Reason (1990). Exempel 

på tekniska åtgärder var läkemedelsautomat, smarta infusionspumpar och streckkodsläsare. 

Det bör dock nämnas att även om ett visst ansvar ligger på individen i samband med dessa 

åtgärder kan de betraktas ur ett systemperspektiv eftersom åtgärderna utgör standardiserade 

arbetssätt där det främsta ansvaret inte åligger sjuksköterskan som individ. 

 

Vincent (2010) nämner att uppkomsten och förebyggandet av vårdskador kan ses ur både 

ett individ- och systemperspektiv. En systemsyn innebär att hela verksamheten integreras i 

patientsäkerhetsarbetet och eftersom teamarbete tillämpas i sjukvården behöver hela 

verksamheten inkluderas och utbildas för att insatt åtgärd ska ha önskad effekt (Lindh & 

Sahlqvist, 2012). Otillräcklig integrering av verksamheten såg författarna i de fall åtgärder 

föregicks av utbildning men enbart fokuserade på sjuksköterskan. Detta kan ha bidragit till 

att åtgärden inte fick maximal effekt eftersom annan personal avbröt även efter implemen-

tering. Personalen har ett gemensamt ansvar att främja patientsäkerheten genom att visa 

stöd och följsamhet gentemot implementerade åtgärder. Exempel på detta är att inte störa 

en sjuksköterska som bär en väst eller står i en störningsfri zon vid iordningställande av 

läkemedel. I vilken grad detta efterföljs styrs till viss del av säkerhetskulturen, vilket 

inbegriper attityder och beteenden i personalgruppen (Feng et al., 2008). Även patienternas 

stöd för implementerade åtgärder visade sig inverka på sjuksköterskans följsamhet och 

omvårdnadsarbete, vilket stöds av Socialstyrelsen (2015) som nämner att patientens 

upplevelser måste tas i beaktande. Författarna identifierade ett behov av att utvärdera 

patienternas åsikter kring implementerade åtgärder eftersom de inte var helt tydliga. Detta 

uppmärksammades bland annat vid användning av väst då sjuksköterskan trodde sig 

upplevas som otillgänglig när patienterna i själva verket stödde interventionen. Mollon 

(2014) beskriver att sjuksköterskans tillgänglighet kan öka patientens känsla av trygghet. 

 

Författarna upplevde att beskrivna åtgärder främst fokuserade på sjuksköterskans ansvar i 

samband med läkemedelshantering vilket kan ha medfört att den personcentrerade 
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omvårdnaden inte tillämpades i tillräcklig utsträckning. Enligt Socialstyrelsen (2005) har 

sjuksköterskan en skyldighet att informera patienten och uppmuntra till delaktighet men 

detta upplevdes av författarna som ett förbättringsområde då det inte tydligt framgick på 

vilket sätt patienten kan användas som en säkerhetsbarriär. Somliga interventioner 

fokuserade på ökad säkerhet i samband med administrering, exempelvis streckkodsläsare 

och infusionspumpar. Författarna upplevde dock inte att patientens delaktighet ökade 

automatiskt. Delaktigheten i detta sammanhang kan främjas genom att sjuksköterskan 

förklarar tekniken på ett individanpassat sätt. Då framstår den inte som oklar eller 

skrämmande och sjuksköterskan får möjlighet att tillämpa implementerad åtgärd i 

praktiken när patienten känner sig trygg samt har förtroende för åtgärden.  

 

Mollon (2014) nämner att det är nödvändigt att sjuksköterskan tar sig tid eftersom en 

stressad sjuksköterska kan tappa patientens förtroende. Däremot har verksamheten ett 

ansvar i att skapa förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna ta sig tid. Behovet av att 

stärka patientens delaktighet i samband med läkemedelsadministrering stärks även av 

Macdonald et al. (2014) som lyfter att delaktigheten är beroende dels av patientens eget 

engagemang men även av sjuksköterskans förväntningar. Vidare nämns att sjuksköterskans 

tidsbrist minskar möjligheten att involvera patienten. Att öka patientens delaktighet i 

samtliga åtgärder är något författarna anser borde eftersträvas för att främja 

patientsäkerheten ytterligare.  

 

Författarna uppmärksammade skillnader i inkluderade artiklars resultat avseende i vilken 

grad patientsäkerheten främjades. Exempelvis kunde samma åtgärd bidra till en signifikant 

minskning av läkemedelsfel eller avbrott i en studie medan resultatet var icke-signifikant i 

en annan. En tänkbar anledning till detta kunde vara att avdelningarnas grundförut-

sättningar skiljde sig åt. Trots att författarna eftersträvade att inkludera studier med 

avdelningar som liknade varandra, samt ansågs kunna tillämpas i ett svenskt kontext, 

identifierades skillnader gällande patientgrupper som behandlades, arbetsflödet och 

omfattningen på avdelningen samt resurser att tillgå. Vidare kunde tidigare patient-

säkerhetsarbete påverka möjligheten för fortsatt arbete. Exempelvis uppmärksammades i 

en inkluderad artikel att en typ av intervention redan tillämpades på avdelningen vid 

implementering av den nya åtgärden vilket kan ha resulterat i en mindre förbättring av 

patientsäkerheten i jämförelse med avdelningar som inte hade arbetat med patient-

säkerheten i samma grad. 

 

Ytterligare något som observerades var att somliga åtgärder inte hade utformats på exakt 

samma sätt. En sådan åtgärd var säkerhetsprogrammen vilka var svåra att jämföra mot 

varandra då de utvärderades som helhet, och inte utifrån varje typ av intervention de 

inbegrep. Skillnader sågs även ifråga om utformningen av västarnas utseende. Dessa 

skillnader anser författarna påvisar att åtgärder behöver modifieras och anpassas utifrån 

varje verksamhet, något som kan begränsa generaliserbarheten. Vidare framkom 

implementeringsprocessens betydelse på patientsäkerheten då det inte enbart är åtgärden i 

sig som måste utvärderas, utan även på vilket sätt åtgärden introduceras i verksamheten. 

Detta exemplifierades i de studier där processen bakom implementeringen var utförligt 

beskriven. Vincent (2010) nämner specifika arbetssätt att ta till med avseende att optimera 

implementeringsprocessen. Ett sådant är Lean-konceptet som går ut på att något ska 

utföras korrekt från början för att öka patientnyttan samt att förbättra arbetsflöden med 

mindre slöseri och färre fel. Däremot lyfts svårigheter att utvärdera implementerings-

processen på grund av hälso- och sjukvårdens komplexitet.  
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Eftersom koppling påvisats mellan avbrott och uppkomsten av misstag var det inte 

förvånande att flera åtgärder avsåg minska just avbrotten, en sådan åtgärd var störningsfri 

zon. Detta är även något som stöds av Westbrook et al. (2010). Trots åtgärdernas 

effektivitet ansåg författarna att lokalisation och utformning är betydande för främjad 

patientsäkerhet då omgivningen hade inverkan på resultatet i inkluderade artiklar. Även i 

det här fallet påverkar avdelningarnas utformning hur åtgärden implementeras i 

verksamheten. I Sverige finns vanligtvis specifika läkemedelsrum inom slutenvården vilket 

kan minska störning från den omgivande miljön genom att eliminera störande och höga 

ljud. De avsatta rummen kan även till viss del minska avbrott från annan personal, vilket 

visade sig vara den vanligaste typen av avbrott, något som också stärks av Buchini och 

Quattrin (2012). Däremot behöver inte ett avskilt läkemedelsrum automatiskt innebära en 

avbrottsfri miljö eftersom sjuksköterskorna kan initiera samtal varandra emellan, något 

som även framkom i föreliggande studie och kan ha en ogynnsam effekt på 

patientsäkerheten. 

 

Vid utformningen av resultatet framkom att tekniken inte bara är en tillgång i patient-

säkerhetsarbetet då nya risker uppstod eftersom arbetsflödet ändrades, något som även 

bekräftas av Cook (2013b). Oförutsedda problem uppstod bland annat vid implementering 

av streckkodsläsare och läkemedelsautomat. När systemen inte fungerade optimalt gjordes 

kringgåenden av rutiner för att underlätta arbetsflödet vilket i sin tur kan påverka patient-

säkerheten. Författarna uppmärksammade att patientsäkerheten främjades i vissa 

avseenden men full nytta drogs inte av interventionen när kringgåenden behövde göras. 

Sjuksköterskan och tekniken är tänkta att komplettera varandra, därför vill författarna 

poängtera vikten av att tydliggöra vilket ansvar som ligger hos respektive part. Ett samspel 

är viktigt och tekniken får inte helt ta över kontrollen, samtidigt får inte sjuksköterskan 

heller förlita sig enbart på tekniken utan bör fortfarande tillämpa grundläggande 

säkerhetsrutiner, något bland annat streckkodsläsaren avsåg stötta. 

 

Även om upplevelser och subjektiva åsikter inte var i fokus i denna litteraturöversikt så 

inkluderades de eftersom författarna uppmärksammade dess betydelse för hur effektiva 

åtgärderna var i att främja patientsäkerheten. Sjuksköterskans följsamhet och vilja att 

tillämpa åtgärderna påverkade hur de mottogs och hade således inverkan på patient-

säkerheten. Följsamheten kan fungera som en indikator på huruvida åtgärden är anpassad 

efter avdelningens arbetsflöde och genom att inkludera sjuksköterskans åsikter i förbätt-

ringsarbetet kan nyttan med åtgärderna maximeras. 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva åtgärder som främjade patientsäkerhet vid 

sjuksköterskans läkemedelshantering inom slutenvård. Således önskades en objektiv 

sammanställning av ett flertal interventioner göras, med det som utgångspunkt valdes 

metoden litteraturöversikt. Diskussion fördes mellan författarna huruvida en kvalitativ 

metod kunnat användas, men eftersom en kvalitativ studiedesign är mer inriktad på 

upplevelser och subjektiva erfarenheter ansågs inte den kunna besvara formulerat syfte 

(Henricson & Billhult, 2012). Utförande av enkätstudie, en typ av kvantitativ metod, var 

ytterligare något som diskuterades men avskrevs av författarna eftersom fokus vid den 

typen av studiedesign hade legat på enstaka åtgärder samt att utgångspunkten hade varit 

sjuksköterskans upplevelser (Billhult & Gunnarsson, 2012a). 
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Litteraturöversikten önskades vara övergripande och inte inriktad på en viss typ av 

avdelning eller patientgrupp. Sjuksköterskor som urvalsgrupp ansågs vara representativ då 

läkemedelshanteringen var deras ansvar i samtliga inkluderade artiklar. Sökord som var 

relevanta utifrån syftet eftersöktes (Henricson, 2012). Eftersom föreliggande studies syfte 

inte omformulerades i någon större utsträckning upplevdes indexeringsorden som valdes 

från början vara adekvata. Sökningarna utvecklades genom att ämnesord i lästa abstrakt 

kontrollerades i avseende att finna fler lämpliga sökord. Författarna upplevde att genom-

förda sökningar var breda och generella samt att många sökträffar erhölls, något som 

kunde tros bero på valet att enbart använda indexeringsord. Fritextsökning kunde genererat 

mer specifika sökträffar, däremot så eftersträvade författarna en bred sökning för att inte 

relevanta artiklar skulle utelämnas. Detta resulterade i att ett stort antal artiklar valdes bort 

först efter läsning av abstrakt och fulltext eftersom det inte förrän då framkom att de inte 

var relevanta utifrån exklusionskriterier och syfte. Valet att exkludera fritextsökning kan 

emellertid ha medfört att nyare artiklar som inte hunnit få indexeringsord missades (SBU, 

2014).  

 

Henricson (2012) skriver att generaliserbarhet innebär ett resultat som är giltigt utanför 

aktuell studie. Detta har eftersträvats genom att inkludera olika typer av avdelningar med 

liknande rutiner och arbetssätt. Ytterligare något som diskuterades författarna emellan var 

huruvida resultatet var applicerbart i Sverige eftersom ingen inkluderad studie utförts i 

landet. Då likheter avseende läkemedelsprocessen identifierades ansågs resultatet kunna 

tillämpas i viss utsträckning och lärdomar hämtas. Baserat på detta inkluderades endast 

artiklar som gällde sjuksköterskor inom slutenvård eftersom läkemedelshanteringen i 

öppenvård och slutenvård kan skilja sig åt, därmed kan resultatet generaliseras till viss del 

inom slutenvård. 

 

En avgränsning som kan ha påverkat resultatet var exklusion av studier som berörde 

sjuksköterskor på pediatriska och onkologiska avdelningar. Beskrivna åtgärder kan inte 

med säkerhet generaliseras till nämnda avdelningar då det inte undersökts om åtgärderna 

lämpar sig där. En artikel inkluderades trots att en del sjuksköterskor som besvarade 

enkäten arbetade på en neonatalavdelning. Anledningen till detta var att fokus inte låg på 

patientgruppen samt att andra avdelningar också ingick i studien. Inkludering av intensiv-

vården diskuterades då den kan anses vara avdelningsspecifik. Valet motiverades med att 

vuxna patienter med varierande sjukdomstillstånd behandlas där, samt att åtgärder 

utvärderas inom intensivvården till följd av användandet av potenta läkemedel och 

avancerad teknik. Ytterligare en avgränsning som eventuellt inverkade på resultatet, då 

relevanta artiklar kan ha missats, var valet att exkludera artiklar utan fri tillgång till 

abstrakt. Polit och Beck (2012) beskriver att vid avsaknad av abstrakt får författaren utgå 

från titeln på artikeln för att bedöma artikelns relevans. För att öka reproducerbarheten 

uteslöts därför artiklar som saknade abstrakt. 

 

Henricson (2012) skriver att användandet av flera databaser ökar chansen att finna 

relevanta artiklar, vilket togs fasta på då två databaser användes i aktuell litteraturöversikt. 

Databasen PsycINFO, vilket är en databas inom psykologi och beteendevetenskap, uteslöts 

eftersom den ursprungligen inte ansågs vara relevant för att besvara syftet. Efter 

fördjupning inom området, när det framkom att även upplevelser inverkade på patient-

säkerheten, hade en sökning i databasen varit av intresse. Ytterligare en databas som valdes 

bort var Cochrane där artiklarna huvudsakligen är forskningsöversikter. Enbart original-

artiklar bör användas vid en litteraturöversikt och därmed var den databasen inte aktuell 

(Polit & Beck, 2012). En kedjesökning, även benämnt som manuell sökning, hade kunnat 
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resultera i att fler lämpliga artiklar funnits utifrån inkluderade artiklars referenslistor (SBU, 

2014). Författarna upplevde emellertid inte ett behov av detta då ett tillfredsställande antal 

artiklar erhölls från databassökningarna.  

 

Henricson (2012) beskriver att användandet av samma studiedesign på artiklarna i en 

litteraturöversikt stärker validiteten, däremot nämner Friberg (2012) att studier med olika 

typer av studiedesign kan inkluderas. Författarna inkluderade både kvalitativa och 

kvantitativa studier då det framkom under arbetets gång att sjuksköterskors upplevelser 

hade inverkan på hur effektiv en åtgärd var i avseende att förbättra patientsäkerheten. 

Femton icke kontrollerade, prospektiva, studier inkluderades, en kvalitativ och tre med 

mixad studiedesign. Billhult och Gunnarsson (2012b) benämner randomiserad kontrollerad 

studie [RCT] som den mest tillförlitliga studiedesignen. Ingen RCT inkluderades eftersom 

detta inte återfanns vid litteratursökningen, något författarna förmodade berodde på 

svårigheten i att utföra denna typ av studie utifrån forskningsfrågan. 

 

Artiklarnas kvalitet inverkar på kvaliteten på en litteraturöversikt och av den anledningen 

inkluderades inte artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet (Rosén, 2012). Till-

förlitligheten stärktes genom att artiklarnas metod granskades utifrån reliabilitet och 

validitet (Henricson, 2012). Detta utfördes genom att författarna kontrollerade artiklarnas 

datainsamlingsmetod, mätinstrument, datahantering samt statistiska metoder. Trots ett 

kritiskt förhållningssätt vid detta moment så fanns det faktorer som indirekt kan ha haft 

inverkan på kvaliteten, en sådan faktor var att trots användning av ett standardiserat 

bedömningsunderlag (Bilaga A) kan subjektiva ställningstaganden gjorts, framför allt i de 

fall när författarna var osäkra på vilken studiedesign en studie skulle klassificeras som. 

Således kan reliabiliteten på sammanställt resultat påverkats av hur kvalitetsgranskningen 

genomfördes trots inkluderande av artiklar med medel eller hög kvalitet eftersom 

kvaliteten kunde bedömts annorlunda av andra. Ett exempel var en artikel där bortfallet var 

högt och författarna trots det bedömde den med medel kvalitet. Anledningen till detta var 

att övriga delarna var väl beskrivna, så som frågeställning och statistiska metoder. 

 

Vidare har tillförlitligheten stärkts genom reflektion över bias och förkunskaper inom 

forskningsområdet. Ett möjligt bias var att i ett flertal av de inkluderade studierna 

observerades sjuksköterskan under läkemedelshanteringen vilket kan ha påverkat 

deltagarens handlingar och därmed även studiens utfall (Polit & Beck, 2012). Det 

noterades dock i flera studier att sjuksköterskan inte var informerad angående syftet med 

observationen, vilket således inverkade positivt på kvaliteten. Påverkan från förkunskaper 

motverkades genom att de åtgärder som skulle beskrivas i resultatet inte bestämdes i 

förväg, å andra sidan resulterade detta i att varje intervention endast utvärderades av ett 

fåtal studier. Förbestämda åtgärder hade dock kunnat resultera i ett mer uttömmande 

resultat kring ett färre antal interventioner. Trots reflektion över förkunskaper kan 

resultatet ha påverkats eftersom författarna tog ställning till vad som skulle inkluderas och 

var relevant utifrån formulerat syfte. Däremot kan tillförlitligheten ha stärkts genom att två 

författare förde diskussion kring detta tillsammans (Henricson, 2012). 

Slutsats   

 

Ett flertal åtgärder har utvärderats och visat sig vara effektiva i att främja patientsäkerheten 

vid sjuksköterskans läkemedelshantering inom slutenvård. Dock framkom det att ingen 

åtgärd inbegrep och säkrade alla steg i läkemedelsprocessen. Det föreligger ett behov av ett 



18 

 

 

kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av implementerade åtgärder där sjuk-

sköterskans upplevelser bör inkluderas i processen för att följsamheten och effekten ska 

vara god. 

 

Fortsatta studier 

 

Patientsäkerhetsarbete är ett område där behov för kontinuerlig utveckling föreligger. Ett 

flertal problematiska aspekter lyftes i samband med samtliga åtgärder, det hade därför varit 

av intresse att utveckla befintliga åtgärder med fokus på implementeringsprocessen för att 

optimera dess effekt på patientsäkerheten. Vidare hade studier med fokus på patientens och 

sjuksköterskans åsikter och upplevelser av åtgärderna haft god inverkan på följsamheten. 

Författarna ansåg att det hade kunnat vara av värde att undersöka förekomsten av 

beskrivna åtgärder i Sverige och på så sätt jämföra mot studier utförda i andra länder.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

I aktuell litteraturöversikt har inte enbart risker behandlats utan även metoder och åtgärder 

som främjar patientsäkerhet, något som sjuksköterskan kan tillämpa i sin profession samt 

lägga fram som förslag vid delaktighet i det kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet som 

verksamheten har en skyldighet att bedriva. Patienten gynnas av åtgärderna eftersom avsik-

ten med dem var att undvika skada. Denna studie kan även uppmuntra vårdpersonal att 

främja patientens delaktighet i samband med läkemedelshantering. Resultatet kan tillämpas 

i Sverige eftersom inkluderade studier är hämtade från västvärlden samt att likheter 

avseende läkemedelsprocessen identifierades.  

 

 



19 

 

 

REFERENSER 

 

*Anthony, K., Wiencek, C., Bauer, C., Daly, B., & Anthony, M. K. (2010). No 

interruptions please: Impact of a no interruption zone on medication safety in intensive 

care units. Critical Care Nurse, 30(3), 21-29. doi: 10.4037/ccn2010473 

 

*Balka, E., Kahnamoui, N., & Nutland, K. (2006). Who is in charge of patient safety? 

Work practice, work processes and utopian views of automatic drug dispensing systems. 

International Journal of Medical Informatics, 76, 48–57. doi: 

10.1016/j.ijmedinf.2006.05.038 

 

Berg, A., Dencker, K., & Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad, 1999:3). Stockholm: 

SBU, SFF. 

 

Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012a). Enkäter. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 139-150). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012b). Kvantitativ studiedesign och stickprov. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad (ss. 115-126). Lund: Studentlitteratur. 

 

Borglin, G. (2012). Mixad metod: En introduktion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 269-287). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Bowcutt, M., Rosenkoetter, M., Chernecky, C. C., Wall, J., Wynn, D., & Serrano, C. 

(2008). Implementation of an intravenous medication infusion pump system: Implications 

for nursing. Journal of Nursing Management, 16, 188–197. doi: 10.1111/j.1365-

2934.2007.00809.x 

Buchini, S., & Quattrin, R. (2012). Avoidable interruptions during drug administration in 

an intensive rehabilitation ward: Improvement project. Journal of Nursing Management, 

20, 326-334. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01323.x 

 

*Chapuis, C., Roustit, M., Bal, G., Schwebel, C., Pansu, P., David-Tchouda, S.,... 

Bedouch, P. (2010). Automated drug dispensing system reduces medication errors in an 

intensive care setting. Critical Care Medicine, 38(12), 2275-2281. doi: 

10.1097/CCM.0b013e3181f8569b 

 

*Ching, J. M., Williams, B. L., Idemoto, L. M., & Blackmore, C. C. (2014). Using Lean 

”automation with a human touch” to improve medication safety: A step closer to the 

”perfect dose”. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 40(8), 341-

350. Hämtad från http://www.jcrinc.com/the-joint-commission-journal-on-quality-and-

patient-safety/ 

 

http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e3181f8569b
http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e3181f8569b
http://www.jcrinc.com/the-joint-commission-journal-on-quality-and-patient-safety/
http://www.jcrinc.com/the-joint-commission-journal-on-quality-and-patient-safety/


20 

 

 

Cook, R. (2013a). Systemperspektivet på säkerhet. I S. Ödegård (Red.), Patientsäkerhet: 

Teori och praktik (ss. 142-147). Stockholm: Liber. 

 

Cook, R. (2013b). Utvärdering av teknikens påverkan på patientsäkerheten. I S. Ödegård 

(Red.), Patientsäkerhet: Teori och praktik (ss. 215-233). Stockholm: Liber. 

 

Feng, X., Bobay, K., & Weiss, M. (2008). Patient safety culture in nursing: A dimensional 

concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 63(3), 310-319. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2008.04728.x 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2:a uppl., ss. 133-144). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Fyhr, A., & Hiselius, A. (2013). Riskfylld läkemedelshantering inom hälso- och 

sjukvården. I S. Ödegård (Red.), Patientsäkerhet: Teori och praktik (ss. 439-467). 

Stockholm: Liber. 

 

Helgesson, G. (2006). Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 471-480). Lund: Studentlitteratur. 

 

Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 129-138). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.). 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf                                            

 

Karavasiliadou, S., & Athanasakis, E. (2014). An inside look into the factors contributing 

to medication errors in the clinical nursing practice. Health Science Journal, 8(1), 32-44. 

Hämtad från http://www.hsj.gr/ 

 

Keers, R. N., Williams, S. D., Cooke, J., & Ashcroft, D. M. (2013). Causes of medication 

administration errors in hospitals: A systemic review of quantitative and qualitative 

evidence. Drug Safety, 36, 1045-1067. doi: 10.1007/s40264-013-0090-2 

 

Keohane, C. A., Bane, A. D., Featherstone, E., Hayes, J., Woolf, S., Hurley, A.,...Poon, E. 

G. (2008). Quantifying nursing workflow in medication administration. The Journal of 

Nursing Administration, 38(1), 19-26. Hämtad från 

http://journals.lww.com/jonajournal/Pages/default.aspx 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 69-113). Lund: Studentlitteratur. 

*Koppel, R., Wetterneck, T., Telles, J. L., & Karsh, B.-T. (2008). Workarounds to barcode 

medication administration systems: Their occurrences, causes, and threats to patient safety. 



21 

 

 

Journal of the American Medical Informatics Association, 15(4), 408-423. doi: 

10.1197/jamia.M2616. 

 

Lawton, R., Carruthers, S., Gardener, P., Wright, J., & McEachan, R. R. C. (2012). 

Identifying the latent failures underspinning medication administration errors: An 

exploratory study. Health Services Research, 47(4), 1437-1459. doi: 10.1111/j.1475-

6773.2012.01390.x 

 

Lindh, M., & Sahlqvist, L. (2012). Säker vård: Att förebygga skador och felhandlingar 

inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Macdonald, M. T., Heilmann, M. V., MacKinnon, N. J., Lang, A., Gregory, D., Gurnham, 

M. E., & Fillatre, T. (2014). Confirming delivery: Understanding the role of the 

hospitalized patient in medication administration safety. Qualitative Health Research, 

24(4), 536-550. doi: 10.1177/1049732314524487  

 

*Marini, S. D., Hasman, A., Huijer, H. A.-S., & Dimassi, F. H. (2010). Nurses’ attitudes 

toward the use of the bar-coding medication administration system. Computers, 

Informatics, Nursing, 28(2), 112-123. doi: 10.1097/NCN.0b013e3181cd80f6 

 

Mollon, D. (2014). Feeling safe during an inpatient hospitalization: A concept analysis. 

Journal of Advanced Nursing, 70(8), 1727–1737. doi: 10.1111/jan.12348 

 

*Nguyen, E. E., Connolly, P. M., & Wong, V. (2010). Medication safety initiative in 

reducing medication errors. Journal of Nursing Care Quality, 25(3), 224–230. Hämtad från 

http://journals.lww.com/jncqjournal/pages/default.aspx 

 

Oliveira, R. M., Leitao, I. M. T. A., Aguiar, L. L., Oliveira, A. C. S., Gazos, D. M., Sales 

da Silva, L. M., Barros, A. A.,... Sampaio, R. L. (2015). Evaluating the intervening factors 

in patient safety: Focusing on hospital nursing staff. Journal of School of Nursing, 49(1), 

104-113. doi: 10.1590/S0080-623420150000100014 

 

*Orto, V., Hendrix, C. C., Griffith, B., & Shaikewitz, S. T. (2015). Implementation of a 

smart pump champions program to decrease potential patient harm. Journal of Nursing 

Care Quality, 30(2), 138-143. doi: 10.1097/NCQ.0000000000000090 

 

*Pape, T. M., Guerra, D. M., Muzquiz, M., Bryant, J. B., Ingram, M., Schranner, B.,... 

Welker, J. (2005). Innovative approaches to reducing nurses’ distractions during 

medication administration. The Journal of Continuing Education in Nursing, 36(3), 108-

116. Hämtad från http://www.healio.com/nursing/journals/jcen 

 

Parry, A. M.,  Barriball, K. L., & While, A. E. (2014). Factors contributing to registered 

nurse medication error: A narrative review. International Journal of Nursing studies, 52, 

403-420. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.07.003 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence 

for nursing practice (9th intern. ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

http://dx.doi.org/10.1097/NCN.0b013e3181cd80f6
http://dx.doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000090
http://www.healio.com/nursing/journals/jcen


22 

 

 

Rathert, C., Brandt, J., & Williams, E. S. (2011). Putting the patient in patient safety: A 

qualitative study of consumer experiences. Health Expectations, 15(3), 327–336. doi: 

10.1111/j.1369-7625.2011.00685.x 

 

Reason, J. (1990). Human error. New York: Cambridge University press. 

 

Reason, J. (2013). Individ- och systemmodeller för felhandlingar: Att skapa rätt balans i 

hälso- och sjukvården. I S. Ödegård (Red.), Patientsäkerhet: Teori och praktik (ss. 148-

168). Stockholm: Liber. 

 

*Relihan, E., O´Brien, V., O´Hara, S., & Silke, B. (2010). The impact of a set of 

interventions to reduce interruptions and distractions to nurses during medication 

administration. Quality and Safety in Health Care, 19(52), 1-6. doi: 

10.1136/qshc.2009.036871 

 

*Rochais, E., Atkinson, S., Guilbeault, M., & Bussiéres, J.-F. (2013). Nursing perception 

of the impact of automated dispensing cabinets in patient safety and ergonomics in a 

teaching health care center. Journal of Pharmacy Practice, 27(2), 150-157. doi: 

10.1177/0897190013507082 

 

*Romero, C., Salazar, N., Rojas, L., Escobar, L., Griñén, H., Berasaín, M. A.,... Jirón, M. 

(2013). Effects of the implementation of a preventive interventions program on the 

reduction of medication errors in critically ill adult patients. Journal of Critical Care, 28, 

451–460. doi: 10.1016/j.jcrc.2012.11.011 

 

Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 429-444). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Scott, J., Williams, D., Ingram, J., & Mackenzie, F. (2010). The effectiveness of drug 

round tabards in reducing incidence of medication errors. Nursing Times, 106(34), 13-15. 

Hämtad från http://www.nursingtimes.net 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 28 april, 2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 23 april, 2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 2 september, 2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-

2014-821/ 

 

*Smeulers, M., Onderwater, A. T., Van Zwieten, M. C. B., & Vermeulen, H. (2014). 

Nurses’ experiences and perspectives on medication safety practices: An explorative study. 

Journal of Nursing Management, 22, 276–285. doi: 10.1111/jonm.12225 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2012.11.011
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/


23 

 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2015). Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19753/2015-4-1.pdf 

 

SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i 

hälso- och sjukvården. Hämtad 20 oktober, 2015, från 

https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården: En handbok. (2. uppl.). Stockholm: SBU. Hämtad från 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf 

 

Stavrianopoulos, T. (2012). The development of patient safety culture. Health Science 

Journal, 6(2), 201-211. Hämtad från http://www.hsj.gr/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Personcentrerad vård. Stockholm: SSF. Hämtad 

från http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/ssf-om 

publikationer/om.personcentrerad.vard_web.pdf 

 

Tang, F.-I., Sheu, S.-J., Yu, S., Wei, I.-L., & Chen, C.-H. (2007). Nurses relate the 

contributing factors involved in medical errors. Journal of Clinical Nursing, 16, 447-457. 

doi: 101111/j.1365-2702.2005.01540.x 

 

*Tomietto, M., Sartor, A., Mazzocoli, E., & Palese, A. (2012). Paradoxical effects of a 

hospital-based, multi-intervention programme aimed at reducing medication round 

interruptions. Journal of Nursing Management, 20, 335–343. doi: 10.1111/j.1365-

2834.2012.01329.x 

 

*Trbovich, P. L., Cafazzo, J. A., & Easty, A. C. (2011). Implementation and optimization 

of smart infusion systems: Are we reaping the safety benefits? Journal for Healthcare 

Quality, 35(2), 33-40. doi: 10.1111/j.1945-1474.2011.00175.x. 

 

*Verweij, L., Smeulers, M., Maaskant, J. M., & Vermeulen, H. (2014). Quiet please! Drug 

round tabards: Are they effective and accepted? A mixed method study. Journal of Nursing 

Scholarship, 46(5), 340–348. doi: 10.1111/jnu.12092 

 

Vincent, C. (2010). Patient safety (2nd ed.). Chichester: Wiley-Blackwell. 

 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till 

examination inom omvårdnad (ss. 481-496). Lund: Studentlitteratur. 

 

Westbrook, J. I., Woods, A., Rob, M. I., Dunsmuir, W. T. M., & Day, R. O. (2010). 

Association of interruptions with an increased risk and severity of medication 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-1/Sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-1/Sidor/default.aspx
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/ssf-om%20publikationer/om.personcentrerad.vard_web.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/ssf-om%20publikationer/om.personcentrerad.vard_web.pdf


24 

 

 

administration errors. Archives of Internal Medicine, 170(8), 683-690. doi: 

10.1001/archinternmed.2010.65. 

 

*Williams, T., King, M. W., Thompson, J., & Champagne, M. T. (2014). Implementing 

evidence-based medication safety interventions on a progressive care unit. The American 

Journal of Nursing, 114(11), 53-62. doi: 10.1097/01.NAJ.0000456433.07343.7f. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2:a uppl., ss. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur. 

 
* = artikel återfinns även i matris (Bilaga B) 

 



i 

 

BILAGOR 

 

BILAGA A 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (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/deltagre 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. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

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. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

  



ii 

 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Anthony, K., 

Wiencek, C., 

Bauer, C., 

Daly, B., & 

Anthony, M. 

K.  

2010 

USA 

No interruptions please: 

Impact of a no interruption 

zone on medication safety 

in intensive care units 

 

Utvärdering av en 

störningsfri zon och dess 

effekt på förekommandet av 

avbrott under 

läkemedelsdelning, på två 

intensivvårdsavdelningar. 

 

En kvasi-experimentell 

pilotstudie som jämförde 

antalet störningsmoment 

under läkemedelsdelning före 

och fyra veckor efter 

implementering av en 

störningsfri zon, totalt 

uppmärksammades 397 

avbrott. Observerade 

sjuksköterskor var inte 

medvetna om exakta syftet 

med observationerna. 

Observatören använde ett 

formulär för att notera antal 

avbrott och typ av avbrott. 
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antalet avbrott före och efter implementeringen 

av störningsfri zon, med 40,9 procent 
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andra.  
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läkemedelsskåpet 

observerades och hade 

möjlighet att ställa frågor till 
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utfördes intervjuer samt att 
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allt gällande förvaring och rekvirering av 

läkemedel; ibland fattades läkemedel vilket 

kunde inverka på patientsäkerheten. Rutinerna 

kring förvaring av intravenösa läkemedel fick 

uppdateras. 
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Implementation of an 

intravenous medication 

infusion pump system: 

Implications for nursing 

 

Fastställa sjuksköterskors 

attityder gentemot 

implementering av ett 

intravenöst infusionssystem 

och hur användningen 

Alla registrerade 

sjuksköterskor på ett sjukhus 

erhöll ett frågeformulär med 

30 påståenden, dessa kunde 

poängsättas på en fem-gradig 

n=1056 

(365) 

 

Sjuksköterskorna upplevde infusionssystemet 

som positivt och att det hade en god inverkan på 

kvalitet och säkerhet i deras arbete. Hälften av 

deltagarna ansåg att pumpen gjorde deras 

dagliga rutiner lättare och många upplevde att 
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& Serrano, C.  
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påverkar omvårdnad, 

tillfredsställelse på jobbet 

samt rapportering av 

läkemedelsfel. 

 

skala gällande i vilken 

utsträckning de höll med 

påståendena eller inte.  

pumpen bidrog till att de kände sig mindre 

osäkra vid administrering av intravenösa 

läkemedel. 63 procent ansåg att fler 

läkemedelsfel begås än vad som rapporteras och 

43 procent upplevde att de kunde vara ärliga 

med att rapportera fel. 

 
Chapuis, C., 

Roustit, M., 

Bal, G., 

Schwebel, C., 
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David-

Tchouda, 

S.,... 

Bedouch, P. 
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Automated drug 

dispensing system reduces 

medication errors in an 

intensive care setting 

Utvärdera hur 
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läkemedelsfel i samband med 

iordningsställande och 

administrering.  

Två enheter ingick i studien, 

varav den ena brukades som 

kontrollenhet, dock arbetade 

samma personal på de båda 

avdelningarna. Observationer 

utfördes på både studie – och 

kontrollenheten före samt 

efter implementering av 

automatiserat 

läkemedelsskåp. 

Observationerna utfördes 

oannonserat under alla 

tidpunkter på dygnet. 

Samtliga observerade fel 

klassificerades utifrån 

bestämda kriterier. 

Sjuksköterskorna fick även 

skatta sina upplevelser 2 

veckor innan, samt 6 veckor 

och 8 månader efter 

implementering. 

n=68 (-) En minskning av läkemedelsrelaterade fel på 

studieenheten sågs efter implementering av 

läkemedelsskåpet, dock minskade inte 

förekomsten av administreringsfel. Förvaringsfel 

minskade på både kontroll – och studieenheten. 

Sjuksköterskorna upplevde tillfredsställelse med 

denna intervention, framför allt gällande sparad 

tid och förbättrade arbetsförhållanden.  

 

P 

II 

Ching, J. M., 

Williams, B. 

L., Idemoto, 

L. M., & 

Blackmore, 

C. C. 

2014 

USA 

Using lean ”automation 

with a human touch” to 

improve medication safety: 

A step closer to the 

”perfect dose” 

Att beskriva implementering 

av streckkodsläsare vid 

läkemedelsadministrering 

med hjälp av konceptet Lean. 

Därefter utvärdera dess 

effekt på följsamhet gällande 

säkerhetsrutiner och antal 

läkemedelsrelaterade fel. 

En prospektiv kohort-studie 

som undersökte följsamheten 

gentemot säkerhetsrutiner 

(avbrott, dokumentation 

omedelbart, förklara 

läkemedel för patient, 

kontrollera två 

patientidentifikation, 

läkemedel märkt genom hela 

processen, kontroll av 

läkemedelsordination) och 

förekomsten av 

läkemedelsfel, detta 

- En ökad följsamhet sågs mot säkerhetsrutinerna, 

framför allt rutinen att kontrollera 

patientidentifikation två gånger. Förekomsten av 

läkemedelsfel minskade. En signifikant 

minskning sågs avseende fel tidpunkt, icke 

ordinerat läkemedel, fel teknik och otillgängligt 

läkemedel. Följsamheten gentemot 

interventionen i sig var god. 

 

P 

I 



iv 

 

 

jämfördes under en 3-års-

period. Även följsamheten 

gentemot interventionen i sig 

undersöktes. Totalt 

observerades 16 149 

läkemedelsdoser 

administreras till 3617 unika 

patienter. 

Koppel, R., 

Wetterneck, 

T., Telles, J. 

L., & Karsh, 

B.-T. 

2008 

USA 

Workarounds to barcode 

medication administration 

systems: Their 

occurrences, causes, and 

threats to patient safety 

Undersöka kringgåenden av 

rutiner vid användning av 

streckkodsläsare och dess 

orsaker. 

Mixad studiedesign där 

sjuksköterskor observerades 

vid användning av 

streckkodsläsare, intervjuer 

utfördes med fokus på 

problem och fördelar med 

systemet, deltagande i 

personalmöten som handlade 

om användandet av 

streckkodsläsaren och 

kontroll av 31 772 

överskridna larm och 

anledningen till dessa. 

n=31 (-) 

 

n=29 (-) 

  

 

Femton typer av kringgåenden och 

omarbetningar vid användande av 

streckkodsläsaren och 31 tänkbara orsakar till 

dessa identifierades. Exempel på kringgåenden 

var att patientidentifikation eller läkemedlets 

streckkod inte skannades, dokumentation utförs 

innan administrering eller att varning ignoreras. 

Tänkbara orsaker var till exempel relaterade till 

teknologin, uppgiften ifråga, organisationen, 

patienten eller miljön. Dessa kringgående ökade 

risken för att fel skulle uppstå. 

P 

I 

 

K 

II  

 

R 

I 

 

Marini, S. D., 

Hasman, A., 

Huijer, H. A.-

S., & 

Dimassi, F. 

H. 

2010 

USA 

 

Nurses’ attitudes toward 

the use of the bar-coding 

medication administration 

system 

Utvärdera streckkodsläsarens 

användbarhet för att öka 

noggrannheten vid 

läkemedelsadministrering 

samt utröna vilka faktorer 

som påverkar framgångsrik 

användning. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 

där sjuksköterskor fick 

besvara en nätbaserad enkät 

bestående av 33 frågor. 

Enkätens validitet och 

reliabilitet utvärderades. 

n= 425 

(358) 

Deltagarnas karakteristika påverkade deras 

attityder gentemot streckkodsläsaren. 

Sjuksköterskor med lägre utbildning ansåg 

systemet vara mer funktionellt i avseende att 

minska antal läkemedelfel än de med högre 

utbildningsnivå, detsamma sågs bland män i 

förhållande till kvinnor. Även vanan i att arbeta 

med systemet påverkade attityden mot det. 

Sammanfattningsvis framkom både negativa och 

positiva attityder mot streckkodsläsaren. 

P 

II 

Nguyen, E. 

E., Connolly, 

P. M., & 

Wong, V. 

2010 

USA 

Medication safety initiative 

in reducing medication 

errors 

Utvärdering av störningsfri 

timme under sjuksköterskans 

läkemedelsdelning och dess 

effekt på antalet 

läkemedelsrelaterade fel och 

antalet avbrott.  

Sjuksköterskor observerades 

under läkemedelsprocessen. 

Observatören var inte 

informerad innan om hur 

ordinationen såg ut, utan vad 

som framkom under 

observationen jämfördes 

efteråt med ordinationen för 

att se om sjuksköterskan 

hade handlagt läkemedlen på 

n=45 (-) Antalet doser utan avbrott ökade från 81 procent 

till 99 procent efter implementeringen. En 50 

procent minskning i antalet läkemedelsfel 

uppnåddes.  

P 

II 



v 

 

 

ett korrekt sätt. 

 

Orto, V., 

Hendrix, C. 

C., Griffith, 

B., & 

Shaikewitz, 

S. T.  

2015 

England 

Implementation of a smart 

pump champions program 

to decrease potential 

patient harm 

Att utveckla en 

förbättringsgrupp bestående 

av sjuksköterskor, revidera 

protokollet kring de smarta 

infusionspumparna samt öka 

användandet av 

dosbiblioteket tillhörande 

pumparna. 

En kohortstudie som 

jämförde förekomsten av 

läkemedelsfel. 

Prevalensmätning utfördes 

och användes som 

utgångspunkt för diskussion i 

en säkerhetskommitté på 

sjukhuset. Följsamheten mot 

användningen av 

läkemedelsbiblioteket och 

antalet negativa 

läkemedelshändelser 

samlades ihop, rapporterades 

och analyserades. 

- Följsamheten efter implementering var 

signifikant förbättrad, 92 procent följsamhet 

efter implementering i jämförelse 83,5 procent 

före.  

P 

II 

Pape, T. M., 

Guerra, D. 

M., Muzquiz, 

M., Bryant, J. 

B., Ingram, 

M., 

Schranner, 

B.,... Welker, 

J. 

2005 

USA 

Innovative approaches to 

reducing nurses’ 

distractions during 

medication administration 

Att utvärdera effekten av 

stör-ej-skylt och checklista 

vid läkemedelsadministrering 

i avseende att minska antal 

avbrott för att öka 

patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor observerades 

under läkemedelsprocessen 

utifrån följsamhet till 

checklistan som skulle öka 

fokus under 

läkemedelsprocessen. 

Därefter sattes en skylt upp, 

med budskapet att inte störa 

sjuksköterskan under detta 

moment. Sjuksköterskorna 

fick själva skatta i vilken 

utsträckning de upplevde 

avbrott och störningar både 

före och efter 

implementering av skylten. 

n=78 (-) Ett signifikant lägre antal avbrott upplevdes av 

sjuksköterskorna efter implementering av 

synliga skyltar. Framför allt minskade avbrotten 

från andra sjuksköterskor, däremot sågs ingen 

större skillnad i antal avbrott från läkare. God 

följsamhet sågs mot att följa checklistan. I vissa 

steg var följsamheten dock bristande, 

exempelvis när det gällde att berätta 

läkemedelsdosen för patienten.   

P 

I 

Relihan, E., 

O´Brien, V., 

O´Hara, S., & 

Silke, B.  

2010 

Irland 

 

The impact of a set of 

interventions to reduce 

interruptions and 

distractions to nurses 

during medication 

administration 

 

Att fastställa vilken inverkan 

en rad 

säkerhetsinterventioner hade 

på antalet distraktioner under 

sjuksköterskans 

läkemedelsdelning. 

 

Sjuksköterskor observerades 

under läkemedelsdelning före 

och efter implementering av 

interventionerna, därefter 

jämfördes antal 

distraktioner/timme. 

Åtgärderna som 

implementerades var: 

förkläden som signalerade att 

läkemedeldelning pågick, 

n=31 (-) 

 
En tydlig association observerades mellan 

antalet störningsmoment före respektive efter 

interventionsprogrammet, en tydlig minskning i 

störningsmoment sågs efter implementering; 

framför allt av sjuksköterskornas egna avbrott 

gentemot varandra.  

 

P 

II 

 



vi 

 

 

utbildning kring avbrott, 

checklista, ”stör-ej-skylt” 

samt patientinformation. 

 
Rochais, E., 

Atkinson, S., 

Guilbeault, 

M., & 

Bussiéres, J.-

F. 

2013 

Kanada 

Nursing perception of the 

impact of automated 

dispensing cabinets in 

patient safety and 

ergonomics in a teaching 

health care center 

 

Att utvärdera hur 

sjuksköterskor upplever 

automatiskt läkemedelsskåp i 

förhållande till säkerhet och 

ergonomi samt identifiera 

problem relaterade till 

teknologin. 

 

Tvärsnittsstudie med 

kvalitativa och kvantitativa 

inslag. Enkäter med 33 

påståenden skickades ut, med 

plats för fria kommentarer i 

slutet av enkäten. Därefter 

samlades en fokusgrupp för 

att diskutera enkätresultatet.  

 

n=375 (203) 

n=6 (1) 

 

 

Generellt sett ansågs läkemedelsskåpet göra 

sjuksköterskans arbete lättare och var till hjälp i 

att minska förekomsten av läkemedelsincidenter. 

Somliga ansåg att interventionen försenade 

administrationen av läkemedel och osäkerhet 

fanns kring handläggande vid eventuellt 

datahaveri. 

 

P 

I 

 

K 

I 

 

Romero, C., 

Salazar, N., 

Rojas, L., 

Escobar, L., 

Griñén, H., 

Berasaín, M. 

A.,... Jirón, 

M. 

2013 

Chile 

 

Effects of the 

implementation of a 

preventive interventions 

program on the reduction 

of medication errors in 

critically ill adult patients  

 

Att utröna huruvida ett 

preventivt 

interventionsprogram kunde 

reducera prevalensen av 

läkemedelsfel hos patienter 

på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Observationer genomfördes 

före och efter insatt 

intervention. De 178 

patienterna, vars 

läkemedelsprocess 

observerades, 

randomiserades. Hela 

sjuksköterskans 

läkemedelsprocess 

observerades, observatören 

noterade allt som utfördes, 

även detaljer om läkemedlen. 

Observationen jämfördes 

därefter med läkarens 

ordination. Personalen som 

observerades var inte insatta i 

detta för att minska 

inflytande på deras normala 

beteende.  

 

- 

 

En lägre prevalens av läkemedelsfel kunde 

relateras till implementeringen av 

interventionen. Förekomsten av läkemedelsfel 

hos patienter minskade med 25 procent. Störst 

skillnad i prevalens av läkemedelsfel hos 

patienterna, med 50 procent lägre prevalens efter 

implementering, sågs i samband med ordinering 

och administrering av läkemedel.  

 

P 

I 

 

Scott, J., 

Williams, D., 

Ingram, J., & 

Mackenzie, 

F. 

2010 

Skottland 

The effectiveness of drug 

round tabards in reducing 

incidence of medication 

errors 

Att utforska huruvida 

bärandet av läkemedelsvästar 

under läkemedelsdelningen 

minskade antalet avbrott och 

förbättrade patientsäkerheten. 

Observationer utfördes före 

och efter implementering av 

västarna, total observerades 

602 läkemedelsdelningar. 

Enkäter fylldes även i av 

sjuksköterskorna som bar 

västarna, annan personal 

samt patienter.  

n=80 (47) 

n=60 (21) 

n=91 (48) 

En statistisk signifikant minskning av avbrott 

kunde ses efter implementering av västarna. 

Personal och patienter var över lag positiva till 

interventionen.  

P 

II 



vii 

 

 

Smeulers, 

M., 

Onderwater, 

A. T., Van 

Zwieten, M. 

C. B., & 

Vermeulen, 

H.  

2014 

Nederländern

a 

Nurses’ experiences and 

perspectives on medication 

safety practices: An 

explorative study 

 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och åsikter 

gällande förebyggandet av 

läkemedelsfel. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

där intervjuaren vägledde 

med hjälp av en ämneslista. 

Utifrån intervjuerna 

identifierades centrala teman 

och perspektiv. 

 

n=20 (0) 

 

Tre teman framkom under intervjuerna: 

sjuksköterskans ansvar gällande 

läkemedelssäkerhet, förmågan att arbeta säkert i 

den kliniska vardagen och sjuksköterskans 

acceptans och åsikter gentemot olika 

säkerhetsåtgärder. Sjuksköterskorna kände ett 

stort ansvar gällande säkerheten vid 

läkemedelsadministrering. Vidare framkom att 

en medvetenhet kring risker ökar säkerheten 

samt att omgivande miljö påverkar förmågan att 

arbeta säkert. 

 

K 

I 

 

Tomietto, M., 

Sartor, A., 

Mazzocoli, 

E., & Palese, 

A.  

2012 

Italien 

 

Paradoxical effects of a 

hospital-based, multi-

intervention programme 

aimed at reducing 

medication round 

interruptions 

 

Att utvärdera ett antal 

säkerhetsinterventioner och 

dess effektivitet i att minska 

antalet störningsmoment och 

avbrott under 

sjuksköterskans 

läkemedelsdelning.  

 

56 observationer utfördes 

innan och 56 observationer 

18 månader efter 

implementering av ett 

säkerhetsprogram. Det som 

observerades var frekvens, 

duration och orsak till 

avbrotten – detta jämfördes 

sedan de två perioderna 

emellan. Programmet bestod 

av att det skulle finnas ett 

speciellt rum avsatt för 

läkemedelshantering, 

användandet av en röd väst 

som sjuksköterskan bar 

under läkemedelsdelningen 

samt utbildning av personal.  

- Före interventionen uppmärksammades ett 

avbrott per 3,2 givna doser, efter interventionen 

sågs ett avbrott per 2,3 givna doser. Det 

framkom att den röda västen hade positiv 

inverkan på patienterna medan avbrotten från 

kollegor ökade. Attityden hos sjuksköterskan 

gentemot avbrotten sågs förändrad efter 

implementering; i de fall distraktion uppstod 

väntade sjuksköterskan med att hantera 

problemet eller delegerade problemet till en 

kollega.  

 

P 

I 

Trbovich, P. 

L., Cafazzo, 

J. A., & 

Easty, A. C. 

2011  

Kanada 

Implementation and 

optimization of smart 

infusion systems: Are we 

reaping the safety benefits? 

Att förstå 

implementeringsprocessen av 

smarta infusionspumpar. 

Enkätundersökning utskickad 

till ett flertal sjukhus där en 

representant från varje 

sjukhus fick besvara enkäten 

som rörde frågor kring 

implementering av dessa 

smarta pumpar och 

följsamheten till riktlinjer vid 

införande. 

n=29 (9) Mer än hälften av sjukhusen använde inte ett 

multiprofessionellt team vid implementering, 

vilket är rekommenderat för att optimera 

processen. Utöver detta kunde bristande 

användning av standardiserande dossystem ses 

vilket gjorde att full nytta inte kunde dras av 

pumparnas säkerhet.  

P 

II 

Verweij, L., 

Smeulers, 

M., 

Quiet please! Drug round 

tabards: Are they effective 

and accepted? A mixed 

Att utvärdera effekten av 

läkemedelsvästars inverkan 

på frekvensen och typen av 

En mixad studiedesign 

tillämpades. En del bestod i 

313 observationer av  

n=9 (3) 

 

En minskning av avbrott på 75 procent kunde 

ses samt en minskning av läkemedelsfel på 66 

procent. Inverkan på både verbala och icke 

P 

I 

 



viii 

 

 

Maaskant, J. 

M., & 

Vermeulen, 

H.  

2014 

Nederländern

a 

method study 

 

avbrott under 

läkemedelsdelning. 

 

sjuksköterskor under 

läkemedelsdelning före 

implementering av västarna 

samt 2 veckor och 4 månader 

efter, dessa utfördes med 

stöd av en checklista. Detta 

kompletterades av en 

kvalitativ del med intervju i 

en fokusgrupp bestående av 

sjuksköterskor.  

 

verbala avbrott noterades, däremot påverkades 

inte avbrotten från patienter signifikant. 

Sjuksköterskors upplevelser av västarna var 

blandade, som negativ återkoppling lyftes 

problem med hygienen eftersom västarna inte 

var engångs utan användes av flera på 

avdelningen. Andra tyckte att västarna var bra 

och tydligt signalerade gentemot kollegor att 

koncentration var nödvändigt. 

 

K 

I 

 

Williams, T., 

King, M. W., 

Thompson, 

J., & 

Champagne, 

M. T.  

2014 

USA 

 

Implementing evidence-

based medication safety 

interventions on a 

progressive care unit 

 

Att implementera fem 

evidensbaserade 

säkerhetsinterventioner med 

fokus på att reducera antal 

avbrott under 

läkemedelsdelning, därefter 

utvärdera dess effekt. 

 

Observationer genomfördes 

både innan och efter 

implementering av 

interventionerna. Det 

kompletterades med att 

sjuksköterskorna fick fylla i 

en enkät gällande deras 

upplevelse av antalet avbrott 

och störningsmoment både 

före och efter 

implementering. Två 

månader innan 

implementeringen 

insamlades antal 

läkemedelsrelaterade fel som 

var rapporterade, dessa 

fungerade som en 

utgångspunkt. Efter 

implementering utfördes 

samma process igen och 

insamlad data jämfördes de 

två tillfällena emellan. De 

fem interventionerna bestod 

av utbildning, 

säkerhetsvästar, tyst zon, 

skylt som indikerade att 

läkemedelsdelning pågick 

sant tryckta riktlinjer i hur 

avbrott bör hanteras.  

n=52 (21) 

n=48 (23) 

En signifikant minskning av antalet avbrott, 

framför allt i form av annan personal och oväsen 

från omgivningen, observerades. Tyst zon, som 

utgjordes av röd tejp, samt skyltar som manade 

till tystnad ansågs mest värdefulla av 

sjuksköterskorna själva. Under observationerna 

användes inte läkemedelsvästarna eller 

”avbrottskorten” alls.  

 

P 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög, II = Medel, III = Låg 


