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Sammanfattning 
Sjukvårdsverksamhet i Sverige är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) ålagd att ha 
rutiner för avvikelse- och riskhantering för att förbättra patientsäkerheten. Traditionellt har risk- 
och olycksanalyser fokuserat på ett syndabockstänkande där enskilda individer setts som orsaken 
till många olyckor. Detta synsätt har på senare tid övergått mer till ett organisations- och 
systemperspektiv, något som även Landstinget i Östergötland anammat. Riskanalyser strävar efter 
att identifiera faktorer som skulle kunna leda till olyckor, så att dessa sedan kan förebyggas. Något 
man dock inte i lika stor utsträckning har tittat på är på vilket sätt personalen i sitt dagliga arbete 
arbetar för att motverka risker och öka säkerheten. 

Fem observationer av sjuksköterskornas arbete utfördes vid Hematologiska vårdavdelningen vid 
Linköpings universitetssjukhus. Fokus låg på läkemedelshanteringen och syftet var att ta reda på 
vilka risker som förekom i arbetet, på vilka sätt dessa hanterades av personalen samt att ge 
övergripande åtgärdsförslag. 

Fyra huvudmoment i arbetet med läkemedel identifierades: ordination, iordningställande, administrering 
och påfyllning av läkemedel. Dessa beskrevs sedan utifrån sex kategorier som utgick ifrån exempel 
på risker och riskhantering. De risker som identifierades kunde delas upp i främst två områden – 
att komma ihåg att utföra handlingar och att få bekräftelse på att handlingar utförts. Förslag på åtgärder för 
de risker som identifierats inriktade sig på minnesstöd och att distribuera information över både 
fler personer och den fysiska miljön – ett tankesätt inspirerat av synen på kognition som 
distribuerad. 



 

 



 

 

Förord 
En uppsats skriver sig, som alla vet, inte själv, utan det är man själv som måste skriva den. 
Därmed inte sagt att man måste skriva den ensam. I arbetet med den här uppsatsen har jag fått 
hjälp och stöd av ett flertal personer som jag nu skulle vilja tacka. 

Först och främst vill jag tacka personalen på Hematologens vårdavdelning och på Apoteket 
Farmaci. Ert varma mottagande och ert intresse för studien gladde mig stort och det var ett sant 
nöje att få komma och studera ert arbete. Jag hoppas att den här uppsatsen kommer att ge er lika 
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Jag vill tacka alla i ”Masterrummet” och på uppsatsterapimötena för intressanta och givande 
diskussioner när skrivandet gick trögt, samt för den roliga stämning ni bidragit med under den 
här terminen. Bland dessa personer vill jag rikta särkskilda tack till Charlotte Hellgren, Mimi 
Axelsson och Gro Dahlbom. Till Charlotte för ett inspirerande driv som hjälpte mig att hålla 
tempot uppe, till Mimi för alla cyniska analyser av uppsatsen och livet i både stort och smått som 
gjorde terminen till ett sant nöje och till Gro för en väl genomförd opponering och givande (och 
ibland lätt panikslagna) samtal om uppsatsskrivandet i allmänhet. 

Tack till Mattias Lindgren, Mikaela Gidlund och Lars Nilsson för att ni tog er tid att läsa min 
uppsats och kom med konstruktiv kritik på denna. Tack även Anders Hofstedt för att du skänkte 
bort din avlagda gamla dator. Utan den hade det varit svårt att bli klar i tid.  

Även Erik Prytz och Karl Bruno förtjänar särskilda tack då de hjälpte mig att reda ut analysen när 
jag hade kört fast med den. Utan er tror jag att jag fortfarande hade suttit och brottats med mina 
kategorier. 

Slutligen vill jag tacka mina föräldrar. Tack till pappa för att du lärt mig att analysera och till 
mamma för att du tappert försökt lära mig att inte överanalysera. Båda delar har behövts i arbetet 
med den här uppsatsen. 
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1 Inledning 
Vårdskador drabbade 8,6 % av de som vårdats på sjukhus i Sverige under perioden oktober 2003 
till september 2004. Omräknat till antal skulle detta motsvara omkring 100 000 vårdskador 
(Socialstyrelsen 2008). Detta kan jämföras med att det i trafiken under samma period 
rapporterades in drygt 27 000 personskador och dödsfall (Trafikverket 2011). Av de upptäckta 
vårdskadorna i Socialstyrelsens studie läkte drygt hälften av dem ut under vårdtillfället eller inom 
en månad efter detta, men i ungefär vart tionde fall ledde det till att patienten fick bestående men 
och i 3 % av fallen bidrog vårdskadan till att patienten avled. Vårdskador medför ett onödigt 
lidande för patienten och dennes familj, men även stora kostnader för samhället. För varje 
vårdskada beräknade Socialstyrelsen att det i snitt krävdes 6 extra dygn på sjukhus (Socialstyrelsen 
2008). 

Sedan Kohn et al. (2000) publicerade sin stora studie om vårdskador i USA har 
uppmärksamheten kring arbetet med patientsäkerhet ökat drastiskt. Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i sjukvården har varit en del 
av detta arbete. Föreskrifterna innebär bl.a. att sjukvårdsverksamheten är ålagd att ha rutiner för 
avvikelse- och riskhantering för att förbättra patientsäkerheten. Som en följd av detta startade 
man inom Landstinget i Östergötland (LiÖ) år 2000 ett projekt kring att förbättra 
avvikelserapporteringen. Detta övergick 2005 i en permanent enhet som nu arbetar med 
patientsäkerhet – Patientsäkerhetsenheten. Syftet med denna enhet är att ”analysera, fastställa och 
undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser där en patient har eller kunde ha 
kommit till skada” (www.lio.se 2011c).  

Vid arbetet med patientsäkerhet inom Landstinget i Östergötland utgår man till stor del ifrån de 
metoder som finns beskrivna i handboken Riskanalys och Händelseanalys – Handbok för 
patientsäkerhetsarbete som är framtagen av bl.a. LiÖ själva och Socialstyrelsen. I denna läggs vikt på 
att förebyggande riskanalyser ska göras inför olika förändringar, t.ex. omorganisationer eller 
införandet av ny teknik, samt för befintliga processer i verksamheten som man bedömer 
innehåller många risker (Socialstyrelsen 2009).  

En stor del av arbetet för att förbättra patientsäkerheten kretsar kring avvikelserapporteringen. 
En avvikelse är ett samlingsnamn för begreppen negativ händelse och tillbud, där en negativ händelse 
är något som medfört en vårdskada och ett tillbud är en händelse som kunnat medföra en 
vårdskada (Socialstyrelsen 2005). Avvikelserapporterna utreds av Patientsäkerhetsenheten och 
delas in i olika kategorier beroende på vilket område de berör. Av de rapporter som inkommit 
mellan 2007 och 2009 har kategorierna läkemedelshantering tillsammans med 
vårdokumentationshantering legat i topp (Patientsäkerhetsenheten, Ahlberg 2010). 

Traditionellt har risk- och olycksanalyser fokuserat på enskilda individer och hur misstag gjorda 
av dessa orsakat olyckor eller bidragit till ökade risker, ett så kallat syndabockstänkande. På senare 
tid har man dock mer och mer övergått till en syn på risker och olyckor där man försöker se på 
hela organisationen och inte bara på enskilda individer, ett synsätt som även tas upp i handboken 
för risk- och olycksanalys som används av LiÖ (Socialstyrelsen 2009). Med riskanalyser tar man 
fram faktorer som skulle kunna leda till olyckor och genom att identifiera dessa försöker man 
sedan förebygga dem och motverka det som anses vara orsak till att en olycka inträffar. Något 
som man däremot inte fokuserar på i lika stor utsträckning är på vilket sätt personalen i sitt 
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dagliga arbete redan arbetar för att motverka dessa risker och hur man skulle kunna förstärka 
dessa positiva beteenden. 

1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i det som presenterats ovan är syftet med den här studien att beskriva arbetet 
på en enskild vårdavdelning där en stor del av det dagliga arbetet innebär hantering av läkemedel. 
Detta för att kunna identifiera eventuella risker, samt att kartlägga på vilket sätt personalen själva 
hanterar dessa. Utifrån denna analys ges sedan förslag på övergripande riskförebyggande åtgärder.  

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

− Hur arbetar man med läkemedel på Hematologens vårdavdelning? 

− Vilka risker går att identifiera utifrån hur man arbetar där? 

− På vilket sätt hanterar personalen själva riskerna och försöker minimera dessa? 

− Vilka åtgärder kan föreslås för riskerna? 

1.2 Avgränsningar 

Målet med studien är inte att kartlägga allt som upplevs som problematiskt inom 
läkemedelshanteringen inom Landstinget i Östergötland, utan snarare att i ett första steg tränga 
ner djupare i arbetet på en avdelning. Detta för att därifrån kunna visa exempel på vad i 
arbetsprocedurerna som kan innebära risker och hur man arbetar för att undvika sådana.  

Eftersom studien fokuserar på läkemedelshanteringen har vissa arbetsmoment som påverkar 
denna, men som ansetts vara stora nog att göra egna studier på, valts bort. Dessa två områden är 
rutiner och arbete med provtagning samt vårdhygien. Fokus har även legat på förmiddagspasset, 
varför rutiner för kvälls- och nattpassen inte finns med i analysen mer än då dessa direkt påverkar 
eller påverkas av förmiddagspassets rutiner. 

Vid arbetet med läkemedel ingår flera yrkeskategorier. Den här studien fokuserar på 
sjuksköterskor eftersom dessa har störst inblandning i läkemedelshanteringen och samtidigt 
bredriver ett patientnära arbete. I vissa fall har sjuksköterskornas arbetsuppgifter varit så nära 
sammankopplade med andra yrkesgrupper att även dessa tagits med i beskrivningen. Någon 
djupare analys av deras arbetsuppgifter annat än de som står i direkt kontakt med 
sjuksköterskornas har dock inte tagits upp.  

1.3 Uppsatsens struktur 

Först presenteras den teoretiska referensram som stått till grund för själva studien och analysen. 
Därefter presenteras i metodkapitlet de metoder och modeller som använts vid genomförandet av 
studien och som struktur för analysen.  

Resultatkapitlet som kommer sedan är uppdelat i tre delar. Den första delen ger inledningsvis en 
översiktlig beskrivning av arbetet på avdelningen för att sedan gå in mer i detalj på de fyra 
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arbetsmoment som rör läkemedelshanteringen. Del två beskriver de kategorier som identifierats 
inom de olika arbetsmomenten och som fokuserar på risker och riskhantering. Kapitlet avslutas 
med åtgärdsförslag för de risker som identifierats. 

Rapporten sista del är ett diskussionskapitel där resultatet och metoden för studien gås igenom. 
En sammanfattande slutsatsdel avslutar kapitlet. 
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2 Teoretisk referensram 
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av tidigare studier som gjorts inom området säkerhet 
inom vården generellt samt studier inriktade på hematologi. Efter detta gås de teorier igenom som 
använts vid utformningen av studien och som legat till grund för delar av analysarbetet. Sist tas 
några perspektiv på riskanalys i allmänhet samt människans roll i riskhantering upp. 

2.1 Studier av säkerhet inom vården 

Inom vården finns det olika områden inom vilka säkerhet studeras, t.ex. själva 
läkemedelsframställningen eller rutiner för ökad säkerhet för personalen. De studier som är 
relevanta för den här studien är dock de som rör säkerhet kring patientens behandling, dvs. att 
patienten får rätt vård i rätt tid, eftersom fokus ligger på patientsäkerhet. Studier av säkerhet som 
gjorts inom detta område går att dela in i olika grupper beroende på fokusområde och de 
metoder som använts.  

Inom den första gruppen fokuserar man på att försöka beräkna säkerheten inom vården genom 
att gå igenom ett antal slumpmässigt valda journaler från en viss tidsperiod. Man låter sedan 
experter på området, vanligen specialiserade läkare och sjuksköterskor, granska journalerna och 
identifiera vårdskador som patienterna ådragit sig. I vissa fall extrapoleras resultatet så att antalet 
vårdskador för hela sjukvården inom samma land kan beräknas. Ett exempel på en sådan studie är 
den utförd av Socialstyrelsen (2008), där man utöver antalet vårdskador även studerade 
vårdskadornas allvarlighetsgrad och tid för läkning. Den här typen av studier har även gjorts i 
andra länder, bl.a. Kanada (Baker et al. 2004), Nya Zeeland (Davis et al. 2002) och England 
(Sevdalis et al. 2010).  

Dekker (2007) menar dock att studier som går ut på att räkna fel gärna leder till slutsatser av 
typen ”läkare är farligare än innehavare av skjutvapen”. Han jämför antalet dödsfall orsakade av 
misstag inom vården med antalet skjutvapenolyckor med dödlig utgång i USA varje år och menar 
att det enligt detta sätt att räkna skulle vara ungefär 7500 gånger troligare att en läkare av misstag 
dödade någon än att någon med ett skjutvapen gjorde det.  

En annan grupp studier som görs på området patientsäkerhet är de som inriktar sig mer på de 
tekniska hjälpmedel som personalen använder. Fokus ligger på att designen av dessa ska baseras 
på de behov som personalen faktiskt har. Detta för att undvika att felaktig design ska leda till fel 
som i slutänden påverkar patienten. Exempel på den här typen av studier är Pattersson et al. 
(2006), där fokus har legat på metoden för att ta fram en bra design, och Gurses et al. (2009), i 
vilken man studerat de verktyg som vårdpersonalen själva skapat för att hantera information som 
behövs i arbetet. 

Ytterligare en grupp studier om säkerhet i vården fokuserar på själva riskerna och hur dessa ska 
identifieras. I detta ingår även utvärdering och utveckling av metoder och teorier kring hur man 
på bästa sätt kan upptäcka risker inom vården. Exempel på sådana studier är Verbano & Turra 
(2010) och Damianini et al. (2009). 

Vad gäller studier inom ämnet hematologi och patientsäkerhet så finns det en serie publikationer 
inom detta område av Schwappach & Wernli (2011, 2010a, 2010b, 2010c). I den underliggande 
studien för tre av dessa publikationer har man via en enkät frågat patienter på en 
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hematologi/onkologi-avdelning bland annat om deras erfarenheter av fel vid 
läkemedelsadministreringen och hur oroliga de är för att fel ska inträffa. Man har även undersökt 
deras villighet att delta aktivt för att försöka förhindra fel (Schwappach & Wernli 2011, 2010b, 
2010c). I den andra studien gjordes istället för en enkätundersökning semistrukturerade intervjuer 
med patienter vid samma sjukhusavdelning. Det man tittade på var hur och om patienternas 
upplevelse av säkerhet förändrades över tid samt på vilket sätt de själva var delaktiga i att 
förhindra fel i administreringen av läkemedel. Många av patienterna var öppna för att aktivt delta 
i säkerhetsarbetet, men för att patienterna i större utsträckning ska börja detta krävs enligt 
författarna uppmuntran från personalen (Schwappach & Wernli 2010a). 

I en annan studie av Schwappach et al. (2010) undersöktes sjuksköterskornas åsikter kring 
patienternas medverkan i säkerhetsarbetet. Resultatet från fokusgruppsintervjuer med 
sjuksköterskorna visade att patienterna uppfattades som en viktig del av säkerhetsarbetet och att 
sjuksköterskorna hade olika metoder för att involvera patienterna i detta.  

Som synes ovan har studier inom området patientsäkerhet och hematologi alltså fokuserat mest på 
patientens roll i och uppfattning om säkerheten och inte så mycket på personalens. Studierna som 
gjorts har baserats på intervjuer och enkäter och rört riskhanteringen kring själva 
administreringen. Ett sätt att komplettera och ge en bredare bild av området skulle alltså vara att 
titta på en större del av läkemedelshanteringen och då utgå mer ifrån personalens perspektiv. 
Observationer på plats skulle göra att risker såväl som den nuvarande hanteringen av dessa lättare 
uppfattades. Relevanta åtgärdsförslag för riskerna skulle även vara enklare att ta fram om en 
grundförståelse för arbetsprocesserna först fåtts genom att studera det dagliga arbetet.  

2.2 Distribuerad kognition 

Distribuerad kognition är ett perspektiv inom kognitionsvetenskapen inom vilket man inte tror 
att kognitionen endast består av interna funktioner i en individs huvud, utan att den uppstår i 
samspelet mellan individer och artefakter, dvs. verktyg (Garbis 2002). Grundaren av detta 
perspektiv, Edwin Hutchins, menade att man inom den traditionella kognitionsvetenskapen 
inriktat sig för mycket på interna processer befriade från själva kontexten. Detta ledde enligt 
honom till ett alltför stort fokus på kontrollerade experiment och laboratoriestudier för att 
försöka förstå mänsklig kognition (Hutchins 1995a). 

Kognition är enligt detta perspektiv alltså inget som finns enbart inuti enskilda individers 
huvuden, isolerat från omgivningen, utan det man är intresserad av att studera är en större helhet. 
Det man studerar refereras ofta till som kognitiva system, dvs. kombinationer av flera individer 
och/eller olika verktyg. Fokus på det man studerar ligger på hur arbetet delas upp mellan 
teammedlemmarna i systemet samt på vilka tekniska resurser som används för att uppnå 
systemets mål. (Garbis 2002) 

För att förstå folks handlingar måste man först ta reda på vad systemet har för mål och därefter 
se hur detta uppfylls genom att studera interaktionen mellan människor och artefakter. Systemet 
är inte beroende av en särskild individs eller artefakts närvaro, utan uppstår när dessa samverkar 
för att uppnå målet. Detta innebär alltså att systemet inte är [människor + artefakter], utan 
snarare den interaktion som uppstår mellan dessa. Systemet är dessutom mer än summan av 
delarna. Precis som när två väteatomer och en syreatom slås ihop till en vattenmolekyl så får 
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molekylen egenskaper som är väldigt olika från de som de enskilda atomerna har var och en för 
sig. (Garbis 2002) 

I sin studie How a Cockpit remembers its speeds (Hutchins 1995b), beskriver Hutchins hur piloterna 
tillsammans med tekniken och vissa fysiska hjälpmedel, såsom lappar för hastighetsinställningar 
och plastbitar för att markera tillåtna hastighetsintervall, bildar ett system som håller ordning på 
vilken hastighet planet måste hålla vid t.ex. landning. På liknade sätt menar Kirsch (1995) att 
människor inte bara utnyttjar sin omgivning för att lösa svåra uppgifter, utan att de dessutom 
omformar och skapar miljön för att underlätta för sitt arbete. Kirsch (1995) skiljer på att man 
fysiskt strukturerar omgivningen för att förhindra oönskade handlingsalternativ och på att man 
strukturerar omgivningen informationsmässigt för att ge ledtrådar till önskvärda handlingsalternativ. 
Exempel på det första är att ha otvättade grönsaker på en sida av vasken för att sedan flytta dem 
till den andra sidan när de har tvättats. På det sättet behöver man inte titta på varje grönsak och 
undra om den är ren eller inte, utan man vet det redan på hur de är fysiskt separerade från 
varandra. Exempel på det andra i sin tur är att lägga upp saker i den ordning de ska användas. Det 
blir lättare att sätta fast kedja och pedaler på en reparerad cykel igen, om man lagt ifrån sig 
delarna i den ordning man tagit loss dem i. Att i förväg mäta upp alla ingredienser till en kaka och 
placera dem på bänken i den ordning de ska i bunken, är ytterligare ett exempel. Ordningen gör 
dels att man slipper fundera på vad som skulle i härnäst och i och med att allt är framlagt och 
synligt är risken att man glömmer bort något mindre. 

2.3 Kognitiva artefakter 

Den mänskliga hjärnans förmåga att minnas, tänka och resonera är begränsad utan externa 
hjälpmedel, dvs. hjälpmedel utanför själva kroppen. Genom olika typer av verktyg, s.k. kognitiva 
artefakter, kan man förstärka och komplettera sina mentala förmågor. Exempel på sådana 
artefakter är vanlig förekommande föremål såsom penna och papper, miniräknare och kalendrar. 
Dessa artefakter hjälper oss att skapa representationer, en typ av förenklade beskrivningar, av 
saker i världen som vi sedan kan använda när vi resonerar. Norman (1993) 

Exempel på ovan nämnda är när man vill veta hur många personer som kommit till ett möte och 
markerar varje person som ett streck på ett papper, eller när man använder pinnar och stenar för 
att illustrerar hur en plats eller händelse man berättar om såg ut eller förändrades. Med stenarna 
och pinnarna som artefakter kan man skapa en karta över platsen och genom att flytta på dessa så 
kan man illustrera en förändring. Dessa artefakter kan sedan användas av andra i ens omgivning. 
Till exempel kan den som lyssnar själv börja flytta på stenarna eller pinnarna man lagt ut och 
komma med synpunkter och förklara sin uppfattning om det hela. 

Norman (1993) påpekar att bara för att man skriver ner något så innebär det inte att man 
förändrar sitt minne. Snarare är det så att man förändrar själva uppgiften på ett sådant sätt att 
minnet inte längre behöver belastas med informationen. Uppgiften ändras från att minnas till att 
skriva ner något och läsa det igen lite senare. Detta kallar han det ”personliga perspektivet” 
eftersom uppgiften förändras för en enskild person. Utöver detta finns även 
”systemperspektivet”, som utgår ifrån att människan plus artefakten är smartare än någon av dem 
separat. Detta kan jämföras med den systemsyn som används inom distribuerad kognition (se 2.2 
Distribuerad kognition ovan). Värt att påpeka är att Norman (1993.) inte menar att dessa två 
perspektiv står i konflikt med varandra, utan att de bara är två olika sätt att se på saken.  
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Samma kognitiva artefakt kan fungera som stöd för olika funktioner beroende på hur den 
används och av vem. Norman (1993) ger exempel på hur man kan stödja kognitiva processer för 
kommunikation genom att använda powerpointbilder vid föredrag. Bilderna kan ses av alla i 
publiken samtidigt, vilket gör att de fungerar som en delad arbetsyta. Detta medför i sin tur att 
vem som helst kan reflektera och komma med nya synpunkter på dessa som då alla kan värdera. 
Bilderna stödjer minnet, dels som ett externt sådant genom att korrekt lista ord och begrepp så 
länge som föreläsaren vill, och dels som en ”behållare” som rymmer mer information än vad det 
mänskliga minnet klarar av på en och samma gång. Publiken kan därmed välja att titta på olika 
delar av bilden och begrunda dessa och därefter enkelt återgå till tidigare delar om så skulle 
behövas. Slutligen kan det sätt på vilket föreläsaren valt att strukturera sina idéer på bilderna 
hjälpa publiken att förstå bildernas koppling till varandra. 

2.4 Risker och säkerhet 

Oavsett vilken definition av begreppet säkerhet man väljer menar Hollnagel (2008) att en viktig 
grundförutsättning för säkerhet är förmågan att i förväg kunna identifiera både händelser som 
kan leda till något negativt och resultatet av dessa. Detta är, enligt honom, precis vad 
riskhantering handlar om. Under årens lopp har metoderna för att identifiera risker förändrats 
och utvecklats – delvis beroende på att tekniken och systemen i vilka människor jobbar har blivit 
mer avancerade och att mer avancerade teorier för att förklara dessa därmed har behövts. Man 
har gått från att leta efter grundorsaker, eng. root causes, till att titta efter mer komplexa samband.  

Hollnagel (2008) påpekar att nyttan med metoder och tekniker för att identifiera risker blir liten, 
såvida dessa metoder inte baseras på kunskap om domänen de ska appliceras på, samt på typen 
av arbete som utförs inom den domänen. 

Analyser för risker och olyckor är nära sammankopplade. Ofta kan man använda samma typ av 
metod både för att analysera vad som gått snett efter en olycka och för att försöka identifiera de 
risker som finns. Olika metoder ser olika ut beroende på vilken teoretisk grundsyn kring vad som 
leder fram till en olycka man har. Hollnagel (2004) har identifierat tre grundläggande typer av 
olycksmodeller och dessa presenteras nedan i en kort översikt med några exempel för varje. Om 
inte annat anges är informationen om dessa hämtad från Hollnagel (2004). 

2.4.1 Sekventiella olycksmodeller 

Sekventiella olycksmodeller utgår ifrån enkla, linjära orsak-verkan-samband. Man tänker sig att 
olyckor är kulmen av en serie händelser eller omständigheter som inträffar i en viss, identifierbar 
ordning (se Figur 1). Händelserna är p.g.a. den bestämda ordningen beroende av varandra och 
tidigare händelser påverkar efterföljande. En följd av detta sekventiella synsätt blir att olyckor ses 
som något som kan förhindras genom att man hittar och eliminerar potentiella orsaker. Det man 
letar efter är då främst specifika orsaker som kan leda till fel samt de orsak-verkan-kopplingar 
som finns. 
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Figur 1. Sekventiell olycksmodell 

Ett exempel på en sekventiell modell är Dominomodellen utvecklad av Heinrich 1931 (Hollnagel 
2004). I den beskrivs händelserna, som alltid kommer i en bestämd, logisk ordning, som 
dominobrickor staplade på rad efter varandra, där, om en faller, så påverkar den de andra 
brickorna så att resten av raden också faller.  

2.4.2 Epidemiologiska olycksmodeller 

Den här typen av olycksmodeller utvecklades när de enkla, sekventiella modellerna inte längre 
räckte till för att analysera komplexa olyckor och händelseförlopp. Man utgår inom detta 
perspektiv från att olyckor är resultatet av en kombination av aktiva fel, s.k. osäkra handlingar 
(eng. unsafe acts) och latenta tillstånd, dvs. risker (eng. hazards). Figur 2 illustrerar hur latenta tillstånd 
och oväntade händelser driver fram en olycka. 

 

Figur 2. Epidemiologisk olycksmodell 

En känd modell inom detta område är Schweizerostmodellen, utvecklad av Reason (1997). Denna 
modell används mycket inom industrin och i den ser man olyckor som resultatet av en 
växelverkan mellan osäkra handlingar av operatörerna i nutid och latenta tillstånd. dvs. försvagat 
försvar. Man tänker sig barriärer som ska förhindra olyckor, men dessa är som skivorna i en 
schweizerost – fulla med hål. Hålen i ostskivorna representerar både latenta orsaker och fel som 
görs av operatören och när dessa hål/fel sammanfaller så kan en risk slippa igenom barriärerna 
och orsaka en olycka. Detta illustreras i Figur 3 nedan. 
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Figur 3. Schweizerostmodellen. Baserad på (Reason 1997) 

Till skillnad från de sekventiella modellerna tror man inom det epidemiologiska synsättet inte att 
en enstaka faktor har utlöst olyckan, utan man letar efter multipla orsaker. Grundantagandet 
inom det här perspektivet är att det finns dolda beroenden som kan orsaka olyckor. En analys 
strävar efter att man hittar kombinationer av osäkra handlingar och latenta tillstånd. För att 
undvika olyckor vill man stärka barriärer och förbättra övervakning. 

2.4.3 Systemiska olycksmodeller 

Systemiska olycksmodeller är det senaste synsättet kring hur olyckor uppstår. Inom denna 
fokuserar man mer på organisationens roll, än vad de sekventiella och epidemiologiska gör. I 
stora, komplexa system med täta kopplingar och komplexa interaktioner blir det svårt att 
upptäcka orsak-verkan-samband lika lätt som i enklare system. Exempel på sådana system, där det 
inte finns en tydlig sekvens av händelser som påverkar varandra, är bl.a. kärnkraftverk, luftfart 
och kemikaliefabriker (Perrow 1999). Beteendet inom ett sådant system varierar hela tiden, dvs. 
folk gör inte riktigt likadant varje gång de utför en uppgift. Detta kallas för prestationsvariation (eng. 
performance variability) och är en normal företeelse snarare än ett felaktigt sätt att handla. När 
oväntade kombinationer av den här variationen sammanfaller kan det dock leda till en olycka (se 
Figur 4). En olycka behöver däremot inte uteslutande orsakas av variationen i prestationen, utan 
kan även bero på ett regelrätt fel.  
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Figur 4. Systemisk olycksmodell 

Med detta synsätt som utgångspunkt försöker man undvika olyckor genom att identifiera 
kopplingar mellan olika delar av systemet samt komplexa samspel kopplingarna emellan. Genom 
att övervaka dessa samt att dämpa prestationsvariationen kan man minska risken för olyckor. Att 
ha ett säkert system kräver att man ständigt försöker förutse framtida händelser. 

Ett exempel på en systemisk olycksmodell är FRAM (Functional Resonance Accident Model) utvecklad 
av Hollnagel (2004). Den går kortfattat ut på att man identifierar funktioner – dvs. arbetsmoment 
– och studerar hur dessa kan variera utifrån vilka resurser man har samt vilka kopplingar som 
finns mellan de olika funktionerna. Resultatet blir ett nätverk av funktioner som visar hur dessa 
påverkar varandra. Ett exempel på hur ett sådant nätverk kan se ut visas i Figur 5. 

 
Figur 5. Functional Resonance Accident Model (FRAM) 
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2.5 Synen på människans roll i olyckor 

I ytterst få arbeten räcker det med att man som människa bara följer regler och procedurer för att 
uppnå målen med arbetet. I de allra flesta fall måste man istället ständigt balansera resurser mot 
krav och justera sina handlingar för att uppnå målen. Detta är särskilt tydligt i mycket komplexa 
system där dessa konstanta avvägningar och justeringar är ett krav för att systemet ens ska 
fungera. Hollnagel (2004) kallar detta för efficiency-thoroughness trade-off, eller ETTO, dvs. en 
avvägning mellan effektivitet och noggrannhet. Denna avvägning är i det flesta fall något positivt, 
eftersom det får systemet att överhuvudtaget fungera, men eftersom det samtidigt är en källa till 
variation i arbetsprestationen kan det leda till olyckor. 

Inom de tidigare risk- och olycksmodellerna har flexibilitet i arbetet inte tagits med som något 
positivt.  Istället har man när en olycka inträffat fokuserat på att någon gjort avsteg från reglerna 
och tillskrivit människans felhandlade olycksorsaken. Denna förklaringsmodell kallas human error, 
eller på svenska vanligen den mänskliga faktorn, och har varit ett grundläggande synsätt för 
utredarna när man utrett risker och olyckor. Synen på detta har dock på senare tid förändrats. och 
Dekker (2006, 2001) har beskrivit skillnaden mellan det gamla och det nya synsättet. Dessa 
presenteras i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Sammanfattning av gamla och nya synsättet på human error. 

Gamla synsättet Nya synsättet 

Human error orsakar många olyckor.  Human error är ett symptom på djupt 
underliggande problem inuti systemet. 

Systemet är i grunden säkert. Säkerhet är inte en inneboende egenskap 
i system. 

Hot mot säkerheten kommer från den 
inneboende otillförlitligheten hos 

människor.  

Systemen i sig är motsägelser mellan 
multipla mål som folk måste fullfölja 

under samma 
tidsperiod/parallellt/simultant. 
Människor måste skapa säkerhet. 

Framsteg på säkerhetsfronten görs 
genom att man skyddar systemet från 

opålitliga människor genom urval, att 
skapa procedurer, automation, träning 

och disciplin.  

Human error är systematiskt kopplat till 
egenskaper hos människors verktyg, 

uppgifter och operativa miljö. Framsteg 
inom säkerhet når man genom att förstå 

och påverka dessa kopplingar. 

 

Dekker (2006) menar att säkerhet inte finns inbyggt från början i systemen, utan att den skapas av 
människorna i dem. Detta sker genom att man kompenserar för brister på olika sätt. Finns det till 
exempel ett tekniskt fel i systemet är det människorna som kan uppväga för detta. 

Den stora skillnaden mellan detta nya synsätt och det gamla är att istället för att försöka hitta 
människans felhandlingar och se detta som att man har löst problemet, dvs. att man hittat 
orsaken till olyckan, så ser man istället felhandlingarna som ett symptom på att något är fel längre 
in i systemet. Problem i systemet beror alltså inte endast på människan, utan kan likväl härröra 
från de verktyg, uppgifter och miljön i vilken människorna verkar (Dekker 2006). 
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3 Metod 
Detta kapitel inleds med beskrivningar av de metoder som använts i studien. Först tas kvalitativa 
studier upp, varpå en beskrivning av stegen i en hierarkisk uppgiftsanalys gås igenom. Efter detta 
motiveras valet av metoden och den vårdavdelning som studien genomfördes vid. Slutligen 
beskrivs proceduren för observationsstudien och för analysen av datan som denna genererade. 

3.1 Kvalitativa studier 

Det vanligaste sättet att ta reda på folks känslor, kunskap och uppfattningar vid kvalitativa studier 
är enligt Patton (2002) genom djupgående och detaljerade intervjuer. Han menar dock att dessa 
inte alltid räcker till och att det är begränsat hur mycket man kan lära sig om ett område enbart 
med hjälp av intervjuer. För att uppnå en djupare förståelse för fenomenet man studerar, särskilt 
om det rör sig om komplexa situationer, behöver man även använda sig av observationer, dvs. att 
man som forskare personligen går ut och ser vad som sker. Fokus vid dessa observationer är att 
beskriva verksamheten med vilka aktiviteter som pågår där, vilka som deltar i dessa samt hur de 
uppfattar det hela och vad de drar för slutsatser kring detta. På så sätt menar Patton (2002) att 
man kan studera rutiner som ingår i arbetet och som är så vanliga för de som utför dem, att de tar 
dem för givna och därför inte skulle nämna dem under intervjuerna. Man kan även upptäcka 
sådant som folk av olika skäl drar sig för att ta upp i intervjuer. 

Patton (2002) diskuterar olika dimensioner av observationer. I dessa ingår bl.a. huruvida man ska 
vara en tillkännagiven eller hemlig observatör, om man som observatör ska vara deltagande eller 
åskådare samt om man ska ha ett snävt fokus på bara enstaka element, eller om man ska ha ett 
mer brett, holistiskt perspektiv på sina observationer. Hur observatören väljer att lägga upp 
studien avgörs till stor del av dennes grundkunskap för den studerade domänen och på vilket sätt 
det är möjligt att smälta in i omgivningen.  

Inom kvalitativa studier talas det ofta om Grounded theory. Detta är ett ramverk av metoder för hur 
man systematiskt ska koda den stora mängd data man får ut genom sina kvalitativa studier. Syftet 
är att man genom denna analys ska hitta mönster i datan som man skapar kategorier av. Dessa 
används sedan för att generera teorier, till skillnad från studier där man utgår ifrån en teori som 
man vill testa (Patton 2002). Ett exempel på en sådan metod för kodning är den som Auerbach & 
Silverstein (2003) använder sig av. I den beskriver de hur man väljer ut den data som är relevant 
för ens frågeställningar och därefter går igenom denna systematiskt och letar efter återkommande 
mönster. Av dessa mönster skapar man kategorier som sedan gås igenom igen och slås ihop till 
större teman utifrån hur de passar ihop med varandra. Forskaren arbetar hela tiden mot att föra 
sin data till en högre abstraktionsnivå, dvs. närmare en teori. 

3.2 Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) 

Hierarkisk uppgiftsanalys, eller HTA (eng. Hierarchal Task Analysis), såsom den beskrivs av Stanton 
(2005) är en metod för att på ett systematiskt sätt kunna analysera en aktivitet utifrån dess delmål. 
Aktiviteten beskrivs utifrån en hierarki av mål, delmål, handlingar och planer som sedan 
presenteras antingen i en tabell eller som en trädstruktur. Resultatet från den hierarkiska 
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uppgiftsanalysen fungerar sedan som utgångspunkt för vidare analys, t.ex. för att förutse fel som 
kan inträffa. En HTA utförs enligt följande sex steg: 

1. Definiera aktiviteten som ska analyseras såväl som syftet med själva analysen. 

2. Samla in data för att kunna beskriva hur aktiviteten utförs. I detta ingår bl.a. vilka 
delmoment som ingår, vilken teknik som används och hur människa-maskin-
interaktionen ser ut. Data samlas vanligen in via bl.a. observationer och intervjuer. 

3. Fastställ det övergripande målet för aktiviteten. Detta är målet som ligger överst i 
hierarkin. 

4. Fastställ delmålen genom att bryta ner det övergripande målet i meningsfulla delar. Dessa 
delar utgör tillsammans uppgifterna som behöver utföras för att uppnå det övergripande 
målet. 

5. Bryt ner delmålen i ytterligare delmål och handlingar. Detta görs tills dess att man fått 
fram handlingar som alla delmoment på den lägsta nivån. Till skillnad från delmålen 
beskriver handlingarna vad som behöver göras. 

6. Sätt ut planer som beskriver hur alla mål uppfylls. Ett exempel kan var ”Gör 1, sedan 2, 
sedan 3” eller ”Gör 1, sedan 2 eller 3”. 

3.3 Val av metod 

I den här studien valdes en kvalitativ design eftersom det djup och den förståelse för 
verksamheten som behövdes för att kunna hitta risker och hur man motverkar dessa inte skulle 
kunna erhållas annat än genom att vara på avdelningen och observera arbetet på plats. Det 
kvalitativa arbetssättet har även använts tidigare när man på djupet velat beskriva och förstå 
arbetet på specialiserade arbetsplatser, t.ex. vid biomedicinska laboratorier (Kruse 2006), 
tunnelbanekontrollrum (Garbis 2002) och vid flygtrafikkontroll (Sanne 1999).  

Fokus för den här studien var snarare att beskriva det faktiska arbetet på Hematologen med 
procedurer och rutiner än att undersöka hur folk upplevde sitt arbete. Därför var de intervjuer 
som gjordes mest till för att komplettera och förtydliga vad som framkommit under 
observationerna, dvs. så kallade ostrukturerade eller etnografiska intervjuer (Patton 2002). För att 
få en grundförståelse om arbetsrutinerna på avdelningen valdes inledningsvis väldigt öppna 
observationer, för att senare snävas in mot sådant som var direkt kopplat till 
läkemedelshanteringen. 

I den här studien var det inte möjligt att vara en fullt deltagande observatör eftersom det skulle ha 
krävt en vårdutbildning för att kunna delta i det praktiska arbetet. De enda tillfällen då aktivt 
deltagande i arbetet skedde var när någon av sjuksköterskorna direkt bad om hjälp med att t.ex. 
bädda en säng eller undrade vem det var de just hade sagt att de skulle ringa upp. Av samma 
orsak som ovan var det heller inte möjligt att vara en hemlig observatör. Istället försökte studiens 
syfte och mål presenteras så tydligt som möjligt för personalen för att dessa skulle känna 
förtroende och inte uppleva det som obehagligt med någon som antecknade vad de gjorde. Vad 
gäller fokus på observationerna så bestämdes det att de skulle gå från ett relativt holistiskt 
perspektiv till att mer snäva in på detaljer beroende på vad som upptäcktes under studiens gång. 
Detta för att först få en helhetsbild över arbetet och inte missa viktiga delar i det och för att sedan 
bättre kunna förstå detaljerna när man hade sammanhanget klart för sig. 
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3.4 Val av avdelning 

Hematologens vårdavdelning valdes eftersom det där förekommer mycket läkemedelshantering 
och för att typen av läkemedelshantering där inte är så specialiserad att det skulle blir omöjligt att 
använda resultaten för att jämföra med andra avdelningar. Att Hematologen, precis som alla 
andra vårdavdelningar, är specialiserad på just sitt område och det därmed minskar 
generaliserbarheten av studiens resultat, ansågs inte spela en avgörande roll eftersom fokus för 
studien var hur läkemedlen hanterades och inte vilken typ av medicinsk behandling det rörde sig 
om. Hur man delar ut tabletter till patienter eller iordningställer infusioner (dvs. dropp) på olika 
avdelningar kan mycket väl innehålla liknande risker, trots att det är olika mediciner det rör sig 
om.  

3.5 Procedur 

Studien genomfördes under fem förmiddagspass (ca kl 7.00–15.00) under den totala tiden av två 
veckor. Antalet observationer begränsades av den tid som avdelningen ansåg sig kunna avvara för 
studien.  

Inledningsvis gjordes två öppna observationer för att förstå hur arbetet på avdelningen 
fungerade, vilka rutiner man hade och ungefär vilka som utförde vilka uppgifter. Sedan en 
grundförståelse för detta byggts upp gick det, från och med den tredje observationen, att börja 
titta närmare på detaljer kring de olika delarna av läkemedelshanteringen. Mer fokus lades till 
exempel på hur man arbetade med olika system i datorn, bl.a. journalsystemet Cosmic och 
labbsystemet ROS samt vad för slags hjälpmedel, såsom minnesanteckningar och 
patientöversikter på papper, som användes av sjuksköterskorna. Vid de två sista besöken 
observerades även morgonmötet där alla sköterskor som skulle jobba förmiddagspasset, 
vårdenhetschefen och samordnaren deltog. Detta för att få en helhetsbild av förmiddagspasset 
och en känsla för på vilket sätt och när information förmedlades mellan personalen. 

Under observationerna följdes sjuksköterskorna i sitt dagliga arbete. Vem som skulle följas valdes 
ut av avdelningens vårdenhetschef  utifrån hur schemat såg ut. Både mångårigt erfarna och nya 
sjuksköterskor observerades och vid några tillfällen även en sjuksköterskestudent tillsammans 
med handledaren. När tillfälle gavs tillfrågades även ytterligare sjuksköterskor än den som för 
dagen följdes, om sådant som rörde deras arbete. Vid lunch- och fikarasterna noterades samtal 
mellan personalen som var av intresse för studien. Att observera och prata med så många 
sjuksköterskor som möjligt var viktigt eftersom det tidigt upptäcktes att de hade olika rutiner för 
iordningställande och administrering av läkemedel.  

Under tiden som observationerna gjordes ställdes frågor kring arbetsrutiner och varför 
sjuksköterskorna gjorde på ett visst sätt, samt hur man brukade hantera olika situationer. 
Sjuksköterskorna var mycket tillmötesgående och berättade gärna om, och visade spontant 
exempel på, hur de brukade utföra vissa uppgifter.  

Förutom observationerna och tillhörande intervjuer av sjuksköterskorna hölls vid tre olika 
tillfällen mer riktade, semi-strukturerade, intervjuer med avdelningens vårdenhetschef  och 
avdelningssamordnaren samt med Apoteket Farmacis receptarie som var där och inventerade 
medicinförrådet. Intervjuerna med vårdenhetschefen och samordnaren tog ca 15-20 minuter var, 
medan intervjun med receptarien pågick i cirka en halvtimme. Dessa intervjuer gjordes för att få 
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en bredare bild av läkemedelshanteringen och för att få förståelse för de intervjuades 
arbetsuppgifter i relation till denna. 

Anteckningar fördes kontinuerligt under observationerna och foton togs under några av dessa. 
Ingen av intervjuerna spelades in eftersom de inte var planerade i förväg utan gjordes då tillfälle 
uppstod. Anteckningarna från dessa och observationerna skrevs rent samma dag eller senast två 
dagar efter besöket, för att så mycket som möjligt skulle kommas ihåg. Parallellt med att 
anteckningarna renskrevs skrevs även kommentarer och frågeställningar ner i ett särskilt 
dokument. Kommentarerna rörde saker någon sagt eller gjort som kunde kopplas till vad som 
skulle kunna vara en risk, eller som på något sätt var ett undvikande av en risk. Även 
kommentarer om sådant som förekommit flera gånger och som tycktes vara en etablerad rutin 
skrevs ner. Sådant som på något vis var oklart skrevs ner som frågor och togs med till kommande 
observation för att antingen studeras extra eller frågas om. 

3.6 Analysmetod 

Utifrån observationsanteckningarna identifierades fyra delmoment i arbetet med läkemedel. 
Dessa var ordination, iordningställande, administrering och påfyllning av läkemedel. För vart och ett av 
dessa gjordes en hierarkisk uppgiftsanalys. Materialet analyserades därefter igen enligt Auerbachs 
& Silversteins (2003) metod för kodning, vilket resulterade i sex kategorier relaterade till risker 
och riskhantering. Dessa kategorier var till stor del influerade av det teoretiska ramverk som 
studien är gjord inom. Innehållet i de sex kategorierna delades upp beroende på vilket av de fyra 
delmomenten det tillhörde. 

Med hjälp av HTA:erna och den empiriska datan identifierades risker i arbetsprocedurerna. I 
beskrivningen av dessa beskrevs även hur personalen i dagsläget arbetar för att motverka dessa. 
Åtgärdsförslag för riskerna togs sedan fram med utgångspunkt i det teoretiska ramverket.  
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4 Resultat & Analys 
Detta kapitel delas in i tre delar. Den första är en mer beskrivande del där lokalerna samt 
rutinerna för arbetet på vårdavdelningen presenteras övergripande. I den andra delen ligger fokus 
på de risker som identifierats i de olika delmomenten i arbetet. Även exempel på hur dessa risker 
hanteras av personalen i deras dagliga arbete tas upp. I den tredje och sista delen presenteras de 
åtgärdsförslag som tagit fram för riskerna som identifierats. 

4.1 Arbetet på Hematologklinikens vårdavdelning 

Nedan ges en översiktlig beskrivning av arbetet på Hematologens vårdavdelning. Först 
presenteras den vård som ges på vårdenheten och de lokaler som är viktiga vid arbetet med 
läkemedel. Därefter ges en sammanfattning av de moment som vanligen ingår i 
förmiddagspasset. Slutligen beskrivs de fyra huvudmomenten i arbetet med läkemedel utifrån den 
hierarkiska uppgiftsanalys som gjorts för var och en av dessa. Resultatet av analysen presenteras 
som ett HTA-träd efter beskrivningen av varje huvudmoment. 

4.1.1 Typ av vård 

På Hematologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus vårdar man patienter med olika 
typer av sjukdomar inom det blodbildande systemet. Exempel på sådana är brist på olika typer av 
blodkroppar (röda, vita och blodplättar) samt tumörsjukdomar i de blodbildande cellerna, dvs. 
leukemier, lymfom och myelom. Man har även ett samarbete med andra enheter kring vård av 
vissa tumörsjukdomar. En stor del av verksamheten utgörs av stamcellstransplantationer - både 
autologa (stamceller från patienten själv) och allogena (stamceller från annan person än 
patienten). (www.lio.se 2011b) 

På Hematologklinikens vårdmottagning (hädanefter bara Hematologen), där studien är utförd, har 
16 vårdplatser fördelade på 16 enkelrum, varav 6 är avsedda och utrustade för patienter som ska 
stamcellstransplanteras (www.lio.se 2010a). Detta gäller för vardagar, på helger har man 14 
vårdplatser och totalt förfogar man över 20 st. Vårdtiden för en autolog transplantation är ca 3-4 
veckor och för en allogen ca 4-6. Patienterna behandlas inför transplantationen med cytostatika 
(cellgifter) och andra läkemedel, t.ex. antikroppar för att få bort sjuka celler. Vid en allogen 
transplantation måste patientens immunförsvar hämmas för att förhindra avstötning av de nya 
stamcellerna. Under den period då immunförsvaret är lågt hålls patienten isolerad (www.lio.se 
2010b). 

För att kunna ge cytostatikabehandling, stamceller och för att ta blodprover från patienten utan 
att denne behöver stickas varje gång, opererar man in en central venkateter (CVK). Det är en 
slang som sätts in i en av kroppens största vener (www.lio.se 2010c). Olika typer av CVK:er, eller 
infarter, används på Hematologen, men principen är densamma för alla. I rapporten kommer 
dessa, oberoende av typ, benämnas infart.  

I det team som arbetar runt patienten ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, 
kurator, läkarsekreterare, tandläkare och tandhygienist (www.lio.se 2010b). Alla dessa är dock inte 
delaktiga i själva läkemedelshanteringen och har därför inte tagits med i studien. 
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4.1.2 Lokaler 

Arbetet för sjuksköterskorna på Hematologen är huvudsakligen fokuserat till tre platser: 
”modulerna” där det administrativa arbetet sker, medicinrummet där läkemedlen som ska 
administreras iordningställs, och vårdsalarna där patienterna ligger. Ytterligare rum som är viktiga 
är mottagningsexpeditionen, rondrummet och personalrummet där mycket av informationen på 
avdelningen sprids. Figur 6 nedan visar en översiktsbild över Hematologens vårdavdelning.  

 

Figur 6. Översikt över Hematologens vårdavdelning 

I denna studie har observationerna utförts endast i den i vinge av byggnaden som visas överst i 
Figur 6, dvs. den med den gröna och gula modulen och medicinrummet. Modulerna är de rum 
där sjuksköterskorna sköter det administrativa arbetet. Där finns datorer med tillgång till 
journalsystemet Cosmic och labbsystemet ROS, pärmar med övrig patientinformation, 
etikettskrivare för provrör samt medicinvagnar och två tavlor med olika typ av information om 
patienterna. Den ena tavlan visar vilken typ av infart patienterna har samt när denne blev omlagd 
senast och den andra visar till exempel om någon patient ska iväg till en annan avdelning eller är 
med i en studie. En översiktsbild av den gröna och gula modulen visas i Figur 7 nedan och i Figur 
8 och Figur 9 visas bilder av arbetsplatserna i de båda modulerna. 
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Figur 7. Översikt över gröna och gula modulen 

 

 

Figur 8. Arbetsplatsen i den gula modulen 

 

Figur 9. Arbetsplatsen i den gröna modulen 

 

Medicinvagnarna som står i modulerna innehåller både de vanligaste tabletterna som brukar ges 
till patienterna samt de som för tillfället är ordinerade och ska ges under dagen. Dessa vagnar är 
till för att man ska slippa gå fram och tillbaka i onödan till medicinrummet där läkemedlen annars 
förvaras. I Figur 10 nedan visas en översiktsbild av medicinrummet. 
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Figur 10. Översikt över medicinrummet 

I det yttre rummet, det precis innanför dörren, finns diskbänkar och dragskåp för beredning av 
läkemedel som ges i flytande form. Dragskåpet är till för beredning av antibiotika, antivirala 
läkemedel och medel mot bakterier. I vätskevagnarna förvaras infusioner – både vanliga 
vätskeinfusioner som ges som de är och sådana som används för att blanda ut bl.a. antibiotika i. 
En lathund är placerad bredvid dragskåpet och innehåller information om hur man ska bereda 
olika läkemedel. I blodkylen förvaras blodprodukter och förbrukade blodpåsar.  

I det inre rummet förvaras alla tabletter och bredvid dessa, i ett låst skåp, förvaras alla 
narkotikaklassade läkemedel. På väggen finns en lathund för läkemedelssortimentet och hur 
läkemedlen är sorterade i hyllan. Antibiotika och intravenösa läkemedel förvaras i varsin 
hyllmodul i det andra rummet. Alla läkemedel är inom varje hyllmodul uppdelade på 
bassortiment och övrigt sortiment. 

4.1.3 Övergripande dagschema 

Arbetet på Hematologen är indelat i tre pass – förmiddag kl 07–15, eftermiddag kl 14–21.30 samt 
natt kl 21–07. Nedan beskrivs arbetet för sjuksköterskorna under förmiddagspasset. 

Sex sjuksköterskor och två undersköterskor är det minimum av personal som har hand om alla 
vårdplatser under detta pass. Personalen anländer något före kl 07.00 och förbereder sig inför 
passet genom att dela upp patienterna sinsemellan och sedan gå runt till dessa. Varje 
sjuksköterska har hand om ca 3-5 patienter, beroende på patienternas tillstånd och vilka 
läkemedel som ska ges. Muntlig lägesrapport om patienternas tillstånd och vad som gjorts under 
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natten lämnas av nattpersonalen innan de går hem. Sjuksköterskan som tar över antecknar då vad 
nattsköterskan har att säga. 

Kl. 07.00–07.15 är det morgonmöte för de sköterskor som jobbar förmiddagspasset. På detta 
informerar samordnaren om hur många patienter som är inlagda samt om eventuella in- och 
utskrivningar av patienter under dagen. Vårdenhetschefen för avdelningen går igenom hur stor 
personalstyrka man har för dagen och hur arbetsbelastningen för denna ser ut. Hon informerar 
även om t.ex. utbildningar, möten eller studier som patienterna är med i. 

Om nattpersonalen inte hunnit lämna över redan görs det efter morgonmötet. Sjuksköterskorna 
på förmiddagspasset läser på om patienterna och går igenom deras provresultat. Mediciner, 
vanligen tabletter och infusioner, som ska ges på morgonen plockas fram och förbereds. Dessa 
ska distribueras runt kl 08.00. Blodprover som inte tagits redan tidigare under morgonen tas i 
samband med administreringen av morgonmedicinerna. Sjuksköterskorna diskuterar då även med 
patienterna om hur dessa mår och hur behandlingen kan inverka på detta. 

Tabletter delas vanligen ut 3 ggr/dygn och då vid tiderna 8.00, 14.00 och 20.00, men ibland även 
4 ggr/dygn. Vissa injektioner ges kl 08.00 medan infusionerna startas kl 06.00 eller 08.00. 
Närings- och vätskeinfusioner ordineras vanligen till kl 23.59, vilket innebär att administreringen 
av dessa kan anpassas så det passar in i tidsschemat med de övriga läkemedlen.  

Ronden börjar runt kl 09.00 och sker i ett särskilt rum där en till två läkare, en sjuksköterska, en 
undersköterska och eventuella studenter på praktik deltar. Ibland deltar även sjukgymnasten. 
Sjuksköterskan rapporterar om sina patienters tillstånd och man går igenom provresultat och 
diskuterar hur behandlingen ska fortlöpa. Beslut fattas om läkemedel ska sättas in eller ut, dvs. 
läggas till eller tas bort, eller om någon dos ska korrigeras. Slutligen går man igenom vilka prover 
som ska tas på patienten. Efter detta går man runt till patienterna och stämmer av med dem vad 
man kommit fram till. 

Efter förmiddagsfikat, som anpassas efter ronden, förbereder man kommande medicinutdelning 
genom att bl.a. blanda till infusioner. Korrigeringar gällande vilka läkemedel som ska delas ut görs 
utifrån vad man kommit överens om under ronden. Prover man kommit överens om under 
ronden tas och beställningar för prover som ska tas senare eller nästa dag läggs in i datasystemet. 
Man skriver även en särskild journalanteckning i journalsystemet Cosmic om proverna. 
Anteckningen uppdateras varje dag. Sjuksköterskorna skriver även journalanteckningar från 
ronden samt mer allmänna anteckningar om t.ex. patienternas tillstånd och provresultat. 

Vissa patienter ska under dagen iväg till andra avdelningar, t.ex. för stamcellsskörd eller röntgen. 
Sjuksköterskorna är med och samordnar detta så att patienterna kommer iväg i rätt tid och 
anpassar även läkemedelsadministreringen så att det går ihop med de tider patienten är borta. 
Man ringer också andra enheter, t.ex. för att kolla upp hur ett ovanligt prov som är beställt ska 
tas, eller för att ändra undersökningstider för patienter på andra kliniker. Om det finns tid över 
läser sjuksköterskorna sin mejl samt städar undan i modulerna. 

Beställning av läkemedel sköts löpande under dagen. Bassortimentet sköts av Apoteket Farmaci 
enligt ett särskilt avtal, medan personalen på avdelningen är ansvariga för det övriga sortimentet 
och ser till att tillräckligt med läkemedel finns. En särskild sjuksköterska är ansvarig för själva 
inventeringen men flera sjuksköterskor kan lägga beställningar till Apoteket Farmaci. 
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Kring kl 14.00 sker den sista läkemedelsadministrationen för förmiddagspasset. Då anländer även 
eftermiddagspersonalen. Överlämningen till dem sker skriftligen, dvs. de läser i patienternas 
journalanteckningar vad som hänt under dagen. En muntlig avstämning brukar också ske. Kl 
15.00 slutar förmiddagspasset och då tar eftermiddagspersonalen över helt. 

4.1.4 Huvudmoment i arbetet 

I arbetet med läkemedel på avdelningen identifierades fyra huvudmoment: ordination, 
iordningställande, administrering och påfyllning av läkemedel. Dessa verkar tillsammans för att målet Att 
ge rätt patient rätt medicin ska uppnås. Nedan presenteras de fyra delmomentens innehåll 
tillsammans med varsitt träd från den hierarkiska uppgiftsanalysen. Träden illustrerar de 
procedurer som ingår i vart och ett av delmomenten. Analysträden baseras på hur arbetet utförs 
utifrån vad som observerats under studien. 

4.1.4.1 Ordinationer 

Den här delen beskriver arbetet med ordinationer – hur de tas fram och hanteras – utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv. I Figur 11 ges en överblick över hur arbetet går till. Ordinationerna 
kretsar mycket kring ronden och det är sjuksköterskorna och läkarna som är mest aktiva under 
denna. 

Sjuksköterskorna utgår alltid ifrån ordinationerna i Cosmic när de ger patienterna läkemedel. Den 
som sätter, dvs. ger, medicinen ansvarar för att det blir rätt och det ingår i sjuksköterskornas 
arbetsuppgifter att ifrågasätta ordinationen om den verkar fel. Formellt är det läkarna som 
ordinerar typen av läkemedel och mängd, men i praktiken bestäms detta genom en diskussion 
mellan både läkare och sjuksköterskor och indirekt också patienten. 

Under förmiddagspasset börjar processen för att ta fram ordinationer redan när sjuksköterskan 
besöker patienten på morgonen. Där diskuteras hur patienten mår och hur denne har reagerat på 
de läkemedel som givits. Om patienten mår dåligt diskuterar sjuksköterskan med denne vad det 
kan bero på och om hon ska ta upp förslag på ändringar till läkarna under ronden. Inför ronden 
läser sedan sjuksköterskan på om hur patientens tillstånd förändrats under vårdtiden utifrån vad 
som står i journalanteckningarna. Hon tittar även på de provsvar som kommit in. 

Under ronden rapporterar sjuksköterskan till läkarna om patientens tillstånd och tar upp de 
eventuella förslag hon har på vad som ska ordineras. Läkarna i sin tur tittar på provsvar från 
patienten, läser i patientens journalanteckningar och tittar på vilka läkemedel denne har insatta 
just nu. Informationen som fås från datasystemet visas på väggen med hjälp av en projektor så att 
alla som deltar i ronden kan ta del av samma information. Läkarna resonerar högt kring om 
ändringar ska göras och i så fall vilka. I vissa fall frågar sjuksköterskorna om en del av de tidigare 
ordinerade läkemedlen verkligen behövs utifrån hur patientens tillstånd är just nu.  

De ändringar i ordinationslistan som sedan görs baseras på sjuksköterskans rapport (och ibland 
undersköterskans kommentarer) om patientens tillstånd, resultat från prover och värden på 
basparametrar såsom vikt och urinmängd, samt på läkarnas (och sjuksköterskornas) kunskap 
kring läkemedlen och behandlingarna samt deras effekter på patienten. Hela tiden förs ett 
resonemang kring vilka förändringar som ska eller inte ska göras och varför.  



 

23 

 

Efter ronden går man runt till patienterna och berättar för dessa vad man kommit fram till och 
varför man gjort de ändringar man gjort. Läkaren brukar då fråga patienten om hur denne mår 
och får generellt samma svar som sjuksköterskan fått under morgonen. 

Vissa av korrigeringarna i ordinationerna görs direkt under ronden, medan andra dröjer ett tag. 
Det som bestämts under ronden är dock det som gäller, dvs. muntlig ordination gäller och 
sjuksköterskorna behöver inte vänta på att ordinationen ska ha lagts in i systemet innan de ger 
läkemedlet. Efter ronden befinner sig läkarna mycket i korridoren och de pratar då med 
sjuksköterskorna och bekräftar ändringar som gjorts under ronden. Sjuksköterskorna passar även 
på att fråga om sådant som varit oklart. Om läkarna väntat med att lägga in ordinationerna i 
Cosmic tills de har kollat upp något kommer de sedan förbi modulerna och berättar när 
ordinationerna är inlagda i systemet. 

 

 

Figur 11. Hierarkisk uppgiftsanalys av ordination av läkemedel 

4.1.4.2 Iordningställande 

Denna del beskriver hur läkemedlen på avdelningen ställs i ordning innan de ges till patienterna. I 
iordningställandet ingår framplockning av tabletter samt tillredning av läkemedel som ska ges som 
infusion eller injektion. Iordningställandet sköts generellt enbart av sjuksköterskorna. Figur 19 
visar en översiktsbild över hur arbetet med iordningställandet går till. 

Vid iordningställandet av läkemedel utgår sjuksköterskan från de ordinationer som finns i Cosmic 
samt vad som överenskommits på ronden. I Cosmic har varje patient en egen ordinationslista där 
det står vilket läkemedel som ska ges, hur mycket, på vilket sätt och när. Ordinationslistan är 
uppdelad på olika vyer beroende på typ av ordination och administrationssätt (peroralt, 
intravenöst osv.). I Figur 12 och Figur 13 nedan visas två exempel på vyer, där tabletter och 
injektioner visas i den första figuren och infusioner i den andra. 
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Figur 12. Ordinationslistan i Cosmic för bl.a. tabletter och injektioner 

 

 

Figur 13. Ordinationslistan i Cosmic för infusioner 
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Vissa patienter har utöver de läkemedel sina återkommande ordinationer även vid-behov-
mediciner. Dessa finns som två varianter. Den första är vid-behov-ordinationer som är skrivna 
för en enskild patient (se Figur 14) medan den andra är läkemedel som är utvalda för att passa alla 
patienter på avdelningen utifrån de läkemedel som är vanliga där (se Figur 15). Ett exempel på 
dessa generella vid-behov-läkemedel är att om patienten har ont så kan sjuksköterskan läsa i en 
särskild lista vilka läkemedel som får ges vid smärta. Dessa är då utvalda för att de går ihop med 
de läkemedel som patienterna på avdelningen vanligen går på. För vissa symptom finns olika 
alternativ på läkemedel föreslagna eftersom det är svårt att hitta vid-behov-läkemedel som 
stämmer överens med alla patienters behandlingar. Som sjuksköterska måste man kontrollera att 
vid-behov-läkemedlet går ihop med patientens egna läkemedel utan interaktionseffekter. 
Kommentarer om interaktionseffekter finns i vissa fall inlagda i systemet så att de syns när 
sjuksköterskan väljer läkemedel från vid-behov-listan. 

 

 
Figur 14. Ordinationslista för patientens vid-behov-läkemedel 
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Figur 15. Symptomlista för vid-behov-läkemedel anpassade för avdelningen 
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Tabletterna som ska ges under dagen ligger förberedda i medicinvagnarna som står i varje modul. 
Figur 16 nedan visar en bild på en sådan vagn. 

 

Figur 16. Medicinvagn 

Medicinvagnarna innehåller flera smålådor där de tabletter som är vanliga på avdelningen, samt 
de tabletter som patienten är ordinerad just nu finns tillgängliga. Tabletter särskilt ordinerade för 
patienten finns i den låda som är märkt med rumsnumret till den sal som patienten ligger på, 
medan de mer allmänna tabletterna finns i större lådor märkta med tabletternas namn. 
Sjuksköterskorna på nattpasset ansvarar för att fylla på lådorna så att det finns rätt mängd och 
sort av tabletter till morgonutdelningen. Längst ner i en större låda finns även läkemedel som inte 
är ordinerade till någon särskild tidpunkt, dvs. vid-behov-läkemedel. Exempel på sådana är 
bedövande munskölj som kan ges om patienten har ont i munnen. 

Medicinvagnarna får av hygienskäl inte tas med in på patienternas rum, så för att veta vilka 
tabletter som ska till vilken patient använder sjuksköterskorna små plastkoppar, s.k. 
medicinbägare, som de stoppar tabletterna i. Vanligen märker sjuksköterskan upp varje bägare 
med patientens rumsnummer och kan då ta med flera bägare samtidigt, eller så förvarar hon 



 

28 

 

bägaren för varje patient i motsvarande låda i medicinvagnen och går sedan med en bägare i taget 
till patienterna. Ska brustabletter ges läggs de vanligen i en egen bägare för att skilja dem från 
övriga. Tabletterna plockas direkt från medicinvagnen och bara om något skulle fattas hämtar 
sjuksköterskan dessa från medicinrummet. Sjuksköterskorna går vanligen igenom patienterna en 
och en när de plockar fram tabletter. 

I samband med att man under morgonen går igenom ordinationslistan och plockar fram 
tabletterna för en patient skriver man även etiketter för infusioner och injektioner som ska ges. På 
etiketterna antecknar man information om läkemedlet och vilken patient det ska till, samt 
eventuellt vid vilken tid läkemedlet ska ges. Vad man skriver på etiketterna varierar – både mellan 
sjuksköterskor och mellan tillfällen – men vanligen skriver man upp (någon del av) patientens 
namn eller ett smeknamn, rumsnummer, vad det är för läkemedel och datum för när det ska ges. 
Ska läkemedlet ges senare under dagen skriver man även upp tidpunkten. Figur 17 nedan visar 
exempel på dessa etiketter. 

 
Figur 17. Exempel på etiketter för infusioner 

Etiketterna fästs sedan på infusionspåsarna eller injektionssprutorna. Etiketterna tas med till 
medicinrummet där man bereder infusionerna och injektionerna (se Figur 18). Vanligast är att 
man bereder läkemedlen genom att en flaska med pulver kopplas ihop med en infusionspåse och 
sedan späds med vätskan i denna, eller att man drar upp vätska med en kanylförsedd spruta som 
man sedan sprutar in i en infusionspåse. Det sistnämnda ska blandas i dragskåp eftersom man 
kan komma i kontakt med läkemedlet, men vid det förstnämnda behövs inte det eftersom det 
innebär att man blandar i ett ”slutet system”. Läkemedel i slutna system blandas ibland även till 
ute i korridoren. Även injektioner kan blandas som slutna system, men då använder man inte 
infusionspåsar utan en särskild sorts spruta. 
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Figur 18. Beredning av läkemedel i medicinrummet 

Vad gäller cytostatika så levereras det färdigblandat i en infusionspåse från Apoteket samma dag 
som det ska ges till patienten. Skulle personalen på avdelningen av någon anledning behöva 
blanda själva ändå finns en lathund i medicinrummet där information om hur detta ska göras 
finns. Cytostatikainfusioner förvaras i en särskild korg tillsammans med ett 
administreringsschema och utrustning som behövs när infusionen sätts, dvs. kopplas in, medan 
andra infusioner förvaras i medicinrummet eller på medicinvagnarna i modulerna eller på 
vagnarna för provtagning ute i korridorerna. Färdigblandade injektioner förvaras inne i 
medicinrummet. Alla passets läkemedel kan inte beredas i förväg på morgonen eftersom vissa har 
för kort hållbarhet för att kunna förvaras i flera timmar. 
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Figur 19. Hierarkisk uppgiftsanalys av iordningställandet av läkemedel 

4.1.4.3 Administrering 

Denna del beskriver administreringen av läkemedel, dvs. den del av arbetet då patienten tilldelas 
sina läkemedel. I den här rapporten räknas även signering av läkemedel till administreringen. 
Administreringen sköts i de allra flesta fall av sjuksköterskorna. Av de läkemedel som 
administreras tar tabletter kortast tid i anspråk eftersom de ställs in till patienten som sedan kan ta 
dem direkt, medan vissa infusioner tar flera timmar och måste övervakas. Figur 20 nedan visar en 
sammanfattande översiktsbild över hur administreringen går till. 

Vanligen börjar sjuksköterskorna med att ge tabletterna. Medicinbägaren med dessa ges till 
patienten eller ställs på dennes bord, varifrån patienten sedan själv får ta dem. Ibland är inte 
patienten på rummet när sjuksköterskan kommer och då väljer vissa att ta med tabletterna ut 
igen, medan andra ställer dem på bordet så att patienten kan ta dem när han är tillbaka igen. 
Sjuksköterskorna resonerar som så att det är patienternas eget val om de vill ta tabletterna eller 
inte, och säger att patienterna i de flesta fall är tillräckligt klara i huvudet för att veta att de ska ta 
tabletterna och gör så också. 

Innan sjuksköterskan kan koppla några infusioner till infarten måste hon kontrollera att slangen 
sitter rätt inne i kroppen. Detta görs genom att man, med hjälp av en spruta fylld med 
koksaltlösning, drar ut vätska genom infartsslangen och ser om det kommer blod. Gör det så 
sitter slangen rätt och man kan koppla på infusionen. Detta görs via en särskild anordning – en 
koppling – som kan stängas när inga infusioner ges, så att varken luft kommer in i blodomloppet 
eller blod kommer ut ur infartsslangen.  
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När medicinerna ges på morgonen pratar sjuksköterskan mycket med patienten om hur denne 
mår och man resonerar kring hur läkemedlen och behandlingen kan ha inverkan på detta och om 
några eventuella vid-behov-mediciner ska ges. Vill patienten ha sådana går sjuksköterskan ofta 
och hämtar dessa direkt. Exempel på vid-behov-mediciner är smärtlindring av olika slag. 
Sjuksköterskorna pratar ofta med patienterna om vilka läkemedel de får och vilken effekt de kan 
ha på dem och varför de ges. 

När injektioner ges måste sjuksköterskan sitta med hela tiden eftersom det är hon som sprutar in 
läkemedlet. Viktigt då är att man har en spruta som inte är för liten eftersom trycket från den kan 
skada infartsslangarna. Fördelen med detta administrationssätt är att sjuksköterskan får mer tid 
med patienten. 

När sjuksköterskan gett medicinen till patienten och denne har tagit den ska hon signera detta i 
ordinationslistan i Cosmic. När signeringen sker varierar mellan sjuksköterskor – några signerar 
innan man lagt tabletterna i medicinbägaren, några signerar flera tabletter i taget och ytterligare 
några signerar först när man har lämnat tabletterna hos patienten. Samma sjuksköterska kan även 
signera vid olika tillfällen från en gång till en annan. 

 

 

Figur 20. Hierarkisk uppgiftsanalys av administrering av läkemedel 
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4.1.4.4 Påfyllning av läkemedel 

Denna del beskriver påfyllningen av läkemedelsförrådet med fokus på medicinrummet. 
Påfyllningen är en viktig del i arbetet eftersom det krävs att man har en tillräcklig mängd av de 
läkemedel som patienterna behöver, samtidigt som man inte får ha läkemedel kvar på hyllorna så 
länge att de blir för gamla. Arbetet med att ha uppsikt över läkemedelsförrådet sköts av både 
sjuksköterskor och personal från Apoteket Farmaci. Figur 21 nedan visar en översiktsbild över 
arbetet med arbetet kring läkemedelsförrådet. 

För att kunna fylla på förrådet av läkemedel måste dessa beställas från Apoteket Farmaci. 
Läkemedelssortimentet delas in i två delar – bassortiment och övrigt sortiment, även kallat 
”svansen”. I bassortimentet ingår de läkemedel som används mycket. Apoteket Farmaci ansvarar 
utifrån ett avtal med Hematologen för att bassortimentet inventeras tre gånger i veckan (måndag, 
onsdag och fredag) och att läkemedel som börjar ta slut beställs. Sjuksköterskorna på 
Hematologen ansvarar i sin tur för att det övriga sortimentet inventeras och att beställningar på 
detta läggs. Bara ett visst antal sjuksköterskor kan lägga beställningar så dessa måste kontaktas när 
något behöver beställas. Vid akut brist kan man ringa direkt till Apoteket och be om akutleverans. 

 

 

Figur 21. Hierarkisk uppgiftsanalys av påfyllningen av läkemedelsförrådet 
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4.2 Risker och riskhantering 

De kategorier som togs fram vid analysen av observationsdatan var Erfarenhet och utantillkunskap, 
Artefakter, Patientens deltagande, Korrigering av uppgifter eller handlingar, Bekräftande av handlingar samt 
Resurshantering. Nedan beskrivs de fyra huvudmomenten i arbetet med läkemedel utifrån dessa 
kategorier. Ytterligare en grupp med exempel som sträcker sig över de olika huvudmomenten 
presenteras sist i kapitel 4.2. Beskrivningen av varje huvudmoment och den övergripande 
gruppen avslutas med en tabell över upptäckta risker samt eventuella sätt på vilka personalen 
hanterar dessa. I tabellerna markeras potentiella risker med kursiv stil. Dessa risker är sådana som 
skulle kunna inträffa, men som inte baseras på direkta observationer från studien.  

4.2.1 Kategorier för riskhantering 

De kategorier som identifierades var följande: 

1. Erfarenhet och utantillkunskap 

Utifrån sin utbildning och erfarenhet från arbetet besitter sjuksköterskorna mycket 
utantillkunskap som underlättar för dem i det dagliga arbetet. Den här kategorin ger exempel på 
sådan kunskap och hur den används för att förebygga risker, men även ibland öppnar upp för 
risker. 

2. Artefakter 

Många hjälpmedel av olika slag används i arbetet på avdelningen. Den här kategorin presenterar 
ett flertal av de som är kopplade till läkemedelshanteringen och visar på vilket sätt dessa används 
för att underlätta arbetet. 

3. Patientens deltagande 

Patienten är i många fall mycket aktiv i sin behandling, något som kan fungera som extra stöd för 
sjuksköterskorna i deras arbete. I den här kategorin presenteras exempel på vid vilka moment i 
arbetet och på vilket sätt patienterna är delaktiga. 

4. Korrigering av uppgifter eller handlingar 

Under studiens gång observerades vid ett flertal tillfällen när fel, som i slutänden skulle ha kunnat 
leda till risker för patienten, upptäcktes i tid och korrigerades av sjuksköterskorna. Dessa 
upptäckter och korrigeringar presenteras i den här kategorin. 

5. Bekräftande av handlingar 

För att veta att en handling har utförts, så att både man själv som sjuksköterska och ens kollegor i 
efterhand kan kontrollera att allt gjorts, finns det vissa moment i arbetet man utför. Beskrivningar 
av dessa moment ges i den här kategorin. 

6. Resurshantering 

Avdelningen har ett ständigt tryck på sig från ovan att vara så effektiv och resurssnål som möjligt. 
Denna kategori beskriver hur man strukturerar arbetet i stort för att få alla resurser att räcka och 
därmed undvika resursbrist som kan leda till ökade risker eller olyckor. I den här kategorin ingår 
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även arbete som utförs av andra yrkesgrupper men som på ett väldigt direkt sätt påverkar 
sjuksköterskornas arbetsuppgifter. 

4.2.2 Ordinationer 

För arbetet med ordinationer identifierades fyra av kategorierna ovan. Dessa presenteras nedan 
följt av Fel! Hittar inte referenskälla. som visar en sammanställning av de identifierade 
riskerna. 

4.2.2.1 Artefakter 

Under ronden använder man sig av en eller två datorer, varav den enas skärm visas på väggen 
med hjälp av en projektor. En av läkarna styr datorn och i och med att alla ser via projektorn vad 
som visas just då skapar man en gemensam förståelse för det man pratar om just då. Detta 
underlättar för de närvarande att veta vilken patient som just nu diskuteras så att inte information 
om någon annan patient börjar avhandlas mitt i. Det blir även tydligt för alla när man byter till 
nästa patient, eftersom endast en patients uppgifter i taget gås igenom och visas. Förvirring kan 
dock uppstå vid de tillfällen då två datorer används parallellt. Då visas skärmen av den ena via 
projektorn samtidigt som en annan läkare kontrollerar ytterligare uppgifter via en annan dator. 
Alla kan då inte ta del av det som visas på den andra datorn och risk för att uppgifter blandas 
ihop finns. Fördelen med två datorer är dock att man slipper byta mellan olika vyer för att 
jämföra till exempel ordinationer med provresultat. 

4.2.2.2 Patientens deltagande 

På morgonen träffar sjuksköterskorna varje patient och man diskuterar då patientens tillstånd och 
hur denne har reagerat på behandlingen hittills. Sjuksköterskan kommer med idéer om vad man 
kan föreslå för ändringar till läkarna och patienterna är ofta med och resonerar kring detta. När 
man sedan på ronden har kommit fram till hur man ska fortsätta behandlingen går man igenom 
detta med patienten. På detta sätt får patienten en inblick i vilka läkemedel denne får och varför, 
vilket kan fungera som en extra kontroll vid administreringen. Detta eftersom patienten bara 
känner till sin egen behandling och därmed inte löper risk att blanda ihop vad som sagts till 
honom med vad som sagts till andra patienter.  

När patienterna skickas hem ska de ha blivit informerade om vilka läkemedel de ska ta och om 
det har skett några korrigeringar från att de varit inlagda. Ibland missas detta eller så får 
patienterna fel mediciner med sig hem och då brukar de själva ringa upp sjukvården och 
kontrollera detta. Patienten utgör här en mycket viktig kontroll av att informationen gått fram på 
rätt sätt. 

4.2.2.3 Korrigering av uppgifter eller handlingar 

Under ronden resonerar man mycket kring ordinationerna innan dessa fastställs. Man tänker även 
högt, vilket gör det möjligt för de andra att hänga med i hur man resonerar och kan korrigera om 
det skulle verka fel. Vid ett tillfälle kom läkaren och sjuksköterskan fram till att man skulle prova 
att sätta in ett visst läkemedel hos en patient. När läkaren skulle skriva in dosen sade han ”180 
idag och 125 imorgon då eller?” varpå sjuksköterskan svarade ”Ja, eller tvärtom blir det väl?”. 
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Läkaren insåg då sitt misstag och ändrade, samtidigt som de båda konstaterade att den lägre 
dosen skulle ges först som en ”provdos” för att sedan ökas och inte tvärtom. 

Under studiens gång observerades vid några tillfällen hur ordinationerna inte stämt och hur dessa 
korrigerades när detta upptäcktes. Det första exemplet var när en patient fick medicin mot 
förstoppning och diarré samtidigt. Detta upptäcktes på ronden och man pratade då om att ta bort 
den ena av dessa. Några dagar senare hördes två sjuksköterskor prata om samma fenomen 
(eventuellt gällde det samma patient, men det är oklart) och att läkarna skulle ha tittat på detta. 
Dessa pratade då om att makulera det ena läkemedlet.  

Det andra exemplet gällande ordinationer var när en patient hade två läkemedel med i princip 
samma funktion insatta. Sjuksköterskan hade upptäckt detta under morgonens genomgång av 
ordinationerna och tog upp detta på ronden. Hon påpekade att patienten dessutom mådde illa av 
det ena läkemedlet. Läkaren höll med om att det var märkligt att båda sorterna användes 
samtidigt och tog bort den ena. Läkaren kollade även upp vilka läkare som ordinerat de båda 
medicinerna för att försöka få klarhet i varför båda sorterna var ordinerade samtidigt. 

4.2.2.4 Resurshantering 

På avdelningen finns totalt fyra moduler – två i varje korridor där vårdrummen ligger. Två 
sjuksköterskor, en från varje korridor, rondar samtidigt. När den första gruppen i en korridor har 
rondat byts man av. Detta för att en sjuksköterska alltid ska finnas på plats i korridoren och 
kunna ta hand om patienterna om något skulle hända.  

Om läkaren efter ronden inte lagt in ordinationerna i systemet innan sjuksköterskan delat ut 
medicinerna till patienterna, kan sjuksköterskan välja att lägga in detta som en telefonordination 
och sedan signera denna. En telefonordination är en ordination som sjuksköterskan själv kan 
lägga in, men läkaren måste snarast ”ta över” denna eftersom det är läkarna som ordinerar. 
Telefonordinationer är egentligen främst till för att lägga in ordinationer som sjuksköterskorna 
och läkarna kommit överens om via telefon då läkaren inte har tillgång till systemet för att själv 
kunna lägga in ordinationen. Detta utökade sätt att använda telefonordinationerna på ökar 
säkerheten för patienten i och med att det finns inlagt i systemet att patienten har givits 
läkemedlet, istället för att sjuksköterskan skulle behöva hålla detta i minnet tills dess att läkaren 
själv lagt in och signerat ordinationen. 
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Tabell 2. Ordinationsrisker 

Risk Exempel (Förebyggande) åtgärd 
som observerats 

Patienten ordineras flera 

läkemedel med liknande 
effekt 

Patienten har två 

läkemedel mot smärta 
(varav den ena gör honom 

illamående). 

Sjuksköterskan (ssk) 

upptäcker detta på 
morgonen och påtalar detta 

för läkaren under ronden. 
Läkaren kollar upp vilka 

som ordinerat och tar 
sedan bort den ena 
ordinationen. 

Patienten ordineras 
läkemedel med motsatta 

effekter 

Patienten får medicin mot 
diarré och förstoppning 

samtidigt. 

Läkaren upptäcker detta 
och pratar om att ta bort 

den ena sorten direkt, men 
gör det inte. 

Patienten ordineras fel dos För hög provdos föreslås. Felet upptäcktes redan på 
ronden i och med att 

läkaren sade förslaget högt 
innan han förde in det i 

systemet. Ssk korrigerade. 

Patientens medicinering 

uteblir/blir försenad 

Mycket information under 

ronden gör att en 
ny/korrigerad ordination 

glöms bort.  

Ssk antecknar 

ändringar/tillägg av 
ordinationer på papper 

och utgår ifrån dessa tills 
ordinationen lagts in. 

Fel patient får fel 

läkemedel 

Provsvar från fel patient 

observeras och påverkar 
ordinationen för en annan. 

Patienterna gås igenom en 

och en och man börjar inte 
på nästa förrän en har 

avhandlats. (Det krävs att 
man väljer en ny patient i 

inskrivningslistan för att få 
fram dennes uppgifter och 

resultat.) 
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4.2.3 Iordningställande 

För arbetet med iordningställandet av läkemedel identifierades fyra kategorier relaterat till risker 
och riskhantering. Dessa presenteras nedan följt av en sammanställning av de identifierade 
riskerna i Tabell 3. 

4.2.3.1 Erfarenhet och utantillkunskap 

I medicinrummet finns läkemedel som liknar varandra, antingen till namnet, utseendet på flaskan 
eller etiketten, innehållet i flaskan eller en kombination av flera av dessa. Vid ett tillfälle 
illustrerade en sjuksköterska ett exempel på detta med två varianter av koksaltlösning. 
Koncentrationerna skiljde sig där från varandra, men förpackningarna och etiketterna var väldigt 
lika. Etiketten för den starkare sorten var försedd med en ytterst liten text om att den måste 
spädas, men i övrigt var skillnaden i utseende mycket liten. Lösningen med låg koncentration 
används för att spola rent slangar och de med hög ges som läkemedel. Koncentrationen på de 
båda förpackningarna var angiven med olika enheter, så det krävdes en uträkning för att ta reda 
på vilken som var starkast. Av erfarenhet visste dock sjuksköterskan vilken av dem som var den 
starkare och behövde inte räkna ut det. 

Vissa läkemedel som ska förberedas kräver att detta sker långt i förväg, men samtidigt måste 
sjuksköterskorna ta hänsyn till hållbarheten. Ett exempel som observerades under studien var en 
antibiotikasort från en ny leverantör som tog lång tid att blanda. Blandande man på fel sätt så 
löste sig heller inte antibiotikan ordentligt. Sjuksköterskorna provade sig fram med olika metoder 
och diskuterade med varandra hur detta skulle hanteras. När någon sedan kommit på ett sätt att 
effektivt blanda läkemedlet så spred det sig till de andra sjuksköterskorna så fort dessa vid något 
tillfälle tog upp att de stött på problemet. 

4.2.3.2 Artefakter 

Uppmärkningen av medicinbägarna för tabletterna fungerar som minnesstöd för 
sjuksköterskorna. Genom att markera patientens rumsnummer på bägaren minskar risken för 
förväxling jämfört med om bägarna skulle vara omärkta. Dock ska medicinbägarna, enligt 
föreskrifterna för läkemedelshantering inom Landstinget i Östergötland, märkas med patientens 
namn och personnummer samt ha ett lock (Läkemedelskommittén Landstinget i Östergötland 
2003). Rumsnummer är sannolikt lättare att blanda ihop än namn i och med att rumsnumret inte 
går att se i Cosmic-vyn över ordinationslistan. 

På liknande vis har etiketterna för infusioner och injektioner en funktion som minnesstöd för 
sjuksköterskan. På dessa skrivs dock inte alltid fullständiga patientuppgifter ner, utan ofta står 
bara delar av namnet och rumsnumret med. I och med att patienterna stannar på avdelningen 
under en längre tid lär sig sjuksköterskorna vem som är vem och tycker därför inte att alla 
uppgifter behöver skrivas ner och kontrolleras vid administrering. Risken med detta är dock om 
man behöver lämna över administreringen till en kollega och inte hela namnet står med. Vid tiden 
för studien förekom det en patient på avdelningen vars tilltalsnamn förväxlats med andranamnet 
vid inskrivningen. Detta ledde till att sjuksköterskorna hade två olika namn på patienten; 
andranamnet som stod med i alla listor i datorn och tilltalsnamnet som patienten ville att man 
använde. Olika sjuksköterskor kallade därmed patienten för olika saker och några visste inte om 
att namnet i listorna var fel. Patienten hade även delvis samma namn som två andra patienter, 
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vilket gjorde att risken för hopblandning ökade. I ett sådant läge är det lätt att se hur 
utelämnandet av personuppgifter kan öka risken att läkemedel förväxlas. 

Etiketterna för infusioner och injektioner har ytterligare funktion som minnesstöd i och med att 
sjuksköterskorna skriver alla dessa vid ett tillfälle. När etiketterna ligger på skrivbordet i modulen 
fungerar de som påminnelse om att läkemedel ska iordningställas och det blir lätt för 
sjuksköterskan att se hur mycket jobb som är kvar eftersom varje etikett motsvarar ett läkemedel.  

4.2.3.3 Korrigering av uppgifter eller handlingar 

Under morgonen när sjuksköterskorna går igenom ordinationerna, kontrollerar de samtidigt att 
de ordinerade doserna är rimliga. Vissa doser vet de av erfarenhet är rimliga, men om tvivel råder 
frågar de kollegor eller slår upp i FASS (läkemedelsbranschens sammanställning över 
humanläkemedel) som nås direkt via Cosmic. De kontrollerar även att läkemedel som satts ut, 
dvs. tagits bort, under ronden även har tagits bort ur ordinationslistan. Vid ett tillfälle hade ett 
läkemedel satts ut från och med dagen efter, men dagens utdelningstillfälle låg fortfarande kvar. 
Sjuksköterskan makulerade då detta utdelningstillfälle och kontrollerade sedan med läkaren, när 
denne gick förbi, att detta var i sin ordning, vilket det också var. 

Det förekom även fel som gjordes men som upptäcks av sjuksköterskan och korrigerades direkt. 
Några exempel på detta var när en sjuksköterska la tabletter till rum 12 i medicinbägaren som var 
märkt med ”16”. När sedan tabletterna till rum 16 skulle tas fram upptäcktes att den bägaren 
redan använts och felet och korrigerades. Vid ett annat tillfälle tog en sjuksköterska fel aggregat, 
dvs. slang, till en infusion. Hon skulle ha ett till infusionspumpen där denna kunde räkna ut hur 
mycket vätska som passerat, men tog ett vanligt istället. Hon kom själv på att det var fel och 
frågade då en annan sjuksköterska om det var viktigt att hon bytte aggregat. Den andra 
sjuksköterskan bekräftade detta och sa att det för just detta läkemedel var viktigt att det gick in på 
en bestämd tid. Aggregatet byttes, vilket i sin tur medförde att sjuksköterska fick justera 
totalvolymen som matades in i infusionspumpen, eftersom viss vätska hade försvunnit när det 
första aggregatet togs bort.  

Exemplen med den utsatta ordinationen och aggregatet visar hur viktigt det är med samarbete 
mellan personalen för att upprätthålla säkerheten i systemet. Säkerhet är som Dekker (2006) 
beskrev inte något som finns inbyggt i systemet utan något som måste skapas hela tiden. I och 
med att personalen diskuterar med varandra undviks och förebyggs många risker. 

4.2.3.4 Bekräftande av handlingar 

För att kontrollera att de läkemedel man har iordningställt och plockat fram eller ska 
iordningställa är rätt frågar sjuksköterskorna ofta varandra eller kontrollerar med FASS vad som 
står däri. Det man vill få reda på är främst hur man blandar, vad en rimlig dos är, om tabletten 
motsvaras av någon annan som de istället har och hur snabbt läkemedlet får ges.  

En av sjuksköterskorna säger att hon tycker om när det är sjuksköterskestudenter på avdelningen, 
eftersom dessa ofta frågar varför man gör på ett visst sätt. Hon tycker att det är bra att man 
måste tänka till och ifrågasätta varför man gör som man gör, annars blir man rätt hemmablind. 
Utifrån vad som observerats under studiens gång berättar även sjuksköterskestudenterna om vad 
som lärs ut på utbildningen och säger till när detta inte stämmer överens med hur man gör på 
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avdelningen. Detta ger tillfälle för både sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna att 
reflektera över arbetssätten och justera dessa med vad som fungerar i praktiken eller förbättra en 
metod enligt nya rön. En sjuksköterska sade sig även vara mer noga med rutiner när 
sjuksköterskestudenter var närvarande. Detta för att föregå med gott exempel och visa på hur 
man borde göra.  

En del ordinationer är inte så utförliga som de borde vara. Till exempel är ibland endast 
totalmängden av ett verksamt läkemedel angiven. Sjuksköterskorna måste då själva räkna ut hur 
mycket av ett läkemedel med en viss koncentration hon måste använda för att komma upp i den 
föreskrivna dosen. Eftersom den som ger medicin till en patient är ansvarig för att det är rätt 
mängd och sort, kan sjuksköterskorna ibland kontrollera en extra gång med kollegor om den 
uträknade mängden stämmer. Att kontrollera doser med någon annan ökar säkerheten i och med 
att man då grundar sig på flera personers kompetens och lättare kan upptäcka om uträkningen 
blivit fel. 

4.2.3.5 Resurshantering 

Arbetsbelastningen varierar både under passets gång och mellan olika dagar. För att tillvarata 
tiden så mycket som möjligt försöker man minimera spring på avdelningen. Detta görs bland 
annat genom att man plockar fram alla patienters tabletter till morgonutdelningen vid samma 
tillfälle (dock för en patient i taget) samt att man förvarar aktuella tabletter i medicinvagnarna. Att 
minimera tiden det tar att samla ihop alla läkemedel gör att sjuksköterskorna får mer tid över till 
noggrannhet vid själva uppdelningen av tabletter eller beredning av infusioner och injektioner. 

De etiketter som används när sjuksköterskorna förbereder infusioner och injektioner skrivs även 
dessa klart i förväg. Blir något av läkemedlen borttaget eller ändrat under ronden slänger man helt 
enkelt den färdigskrivna etiketten och skriver en ny utifrån de nya ordinationerna. Läkemedel som 
ska blandas och som inte har alltför kort hållbarhet görs i ordning tidigare under dagen och 
förvaras sedan i väntan på att administreras. Man blandar dock inte före ronden eftersom man 
inte vill riskera att blanda färdigt något som sedan inte ska ges. Detta sparar både tid och andra 
resurser då arbete inte behöver göras i onödan samt att man slipper slänga färdigblandade 
läkemedel som sedan inte skulle användas. 

Vet sjuksköterskorna att arbetsbelastningen är hög för det pass som ligger efteråt kan de, om det 
finns tid under deras eget pass, underlätta för nästa genom att förbereda etiketter, provtagning 
och blanda läkemedel i förväg. Sjuksköterskorna försöker även vara klara med det som ska göras 
under deras eget pass när de lämnar över till nästa. Detta för att inte arbetsbördan ska öka för 
varje pass, något som skulle leda till att noggrannheten blev lidande. 

Att Apoteket Farmaci har hand om inventering och beställning av bassortimentet sparar in tid 
hos sjuksköterskorna på avdelningen. Apoteket har numera även hand om iordningställandet av 
cytostatika, vilket upplevs som positivt av sjuksköterskorna på avdelningen. Detta dels för att 
man sparar tid, men även för att det minskar riskerna för att det ska bli fel. Cytostatika måste 
hanteras varsamt och noggrant men om en patient skulle larma måste man som sjuksköterska gå 
iväg och titta till denne. I och med avbrott ökar riskerna för att något ska gå fel vid 
iordningställandet. 

I medicinrummet finns två diskbänkar och ett dragskåp som man använder vid beredning av 
läkemedel. Apotekspersonalen menar att medicinrummet på Hematologen är bra strukturerat 
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jämfört med en del andra klinikers, men det förekommer tillfällen då fler än tre sjuksköterskor 
samtidigt ska blanda läkemedel vilket gör det trångt på bänkarna och risken för hopblandning av 
läkemedel ökar. 

 

Tabell 3. Risker vid iordningställandet 

Risk Exempel (Förebyggande) åtgärd 
som observerats 

Patienten får läkemedel 
denne inte ska ha 

Två av medicinbägarna för 
tabletter blandades ihop 

Sjuksköterskan upptäckte 
felet själv och bytte plats på 

tabletterna. 

Patienten får läkemedel 

denne inte ska ha 

Fel patients tabletter 

plockas fram eller etiketter 
för läkemedel skrivs p.g.a. 
oavsiktligt felval i 

inskrivningslistan 

 

Patienten får läkemedel 

denne inte ska ha 

Läkemedel förväxlades vid 

iordningställandet p.g.a. 
trängsel i medicinrummet. 

 

Patienten får fel dos Endast totalmängden av 
verksamt läkemedel är 

angiven i ordinationen. Ssk 
räknar fel på antal 

tabletter eller vilken mängd 
av en viss koncentration 

flytande läkemedel som sak 
ges. 

- Ssk använder sig av 
miniräknare för att räkna 

ut dosen och utgår ifrån 
tidigare erfarenhet om vad 

en rimlig mängd läkemedel 
är. 

- Vid tveksamheter frågas 

kollegor eller SSK läser på i 
FASS. 

Patienten får fel dos Läkemedel med liknande 
namn/förpackning men 
olika koncentration 

förväxlas. 

- Erfarna Ssk vet vilken 
som är vilken, även i de fall 
där koncentrationerna är 

angivna i olika enheter. 

- Lika läkemedel står inte 

bredvid varandra på 
hyllorna. 

 

Patienten får inte sina 
läkemedel 

En patients tabletter 
plockas inte fram alls. 

Ssk har vanligen inte hand 
om fler än 5 patienter och 
går igenom dessa en i taget 

i ordningen som står i 
inskrivningslistan. 
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Patienten får inte sina 
läkemedel 

Någon tablett till patienten 
uteblir. 

Ssk markerar i 
ordinationslistan när 
tabletterna 

plockats/plockas fram 
genom att trycka på 

”iordningställ” eller 
”signera”. 

 

 

4.2.4 Administrering 

För arbetet med administreringen identifierades fem kategorier relaterat till risker och 
riskhantering. Dessa presenteras nedan följt av en sammanställning av de identifierade riskerna i 
Tabell 4. 

4.2.4.1 Artefakter 

När det är mycket att hålla ordning på vid administreringen tas ibland hela medicinvagnen 
inklusive medföljande laptop med ut i korridoren. Via laptopen har man tillgång till information 
om patienten och dennes läkemedel och slipper springa fram och tillbaka mellan patientens rum 
och modulen för att kolla upp doser m.m. Med informationen nära till hands blir den även lättare 
att komma ihåg. 

När läkemedel ges ska egentligen personnummer på patienten kontrolleras. Detta görs dock inte 
förutom när man ger blodprodukter, t.ex. trombocyter, och cytostatika. Kontrollen sker genom 
att patienten högt säger sitt nummer och sjuksköterskan kontrollerar mot det som står skrivet på 
etiketten. Patienten har även ett armband med personuppgifter på sig och där kan sjuksköterskan 
kontrollera personnumret om patienten skulle råka sova när hon kommer. En sjuksköterska 
angav att anledningen till att man inte kontrollerar personnummer varje gång är för att 
patienterna ligger på avdelningen under så lång tid att man lär känna dem och vet vem som är 
vem. Under studiens gång uppfattades det även som att sjuksköterskorna tyckte att det blev tjatigt 
för patienten att hela tiden säga sitt personnummer och att de därför inte alltid gjorde den 
kontrollen. 

För vissa infusioner, t.ex. cytostatika, är det viktigt att dessa går in på en bestämd tid. Till sin hjälp 
har man då en infusionspump som kontrollerar flödet (se Figur 22 nedan). Pumpen ser till att 
läkemedlet går in på rätt tid så att en jämn koncentration kan hållas i blodet, samt räknar ut hur 
mycket vätska som gått in. Sjuksköterskorna matar in totalvolym (volymen av infusionen och det 
tillsatta läkemedlet) samt på hur lång tid infusionen ska gå in och pumpen räknar då själv ut 
hastigheten. Sjuksköterskorna säger sig föredra att inte räkna ut hastigheten själva eftersom det, 
även vid enkla uträkningar, föreligger en risk för att man skulle räkna fel. Matar man dessutom in 
totalvolymen, istället för bara en hastighet, kan pumpen stämma av volymen mot hur mycket som 
har droppat igenom. 
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Figur 22. Infusionspump 

Ytterligare funktioner som pumpen har är att den varnar om det kommit in luft i slangarna och 
stannar automatiskt om flödet stryps, t.ex. om slangen hamnar i kläm. När infusionsvätskan är 
slut larmar pumpen. Pumpen fungerar alltså som en kontroll för att rätt mängd går in på rätt tid, 
men även som ett minnesstöd i och med att den ”säger till” när infusionen ska tas bort. 
Förutsättningen för att pumpen ska fungera är dock att batteriet är laddat eller att pumpen är 
kopplad till ett eluttag. 

Vi stamcellsåtergivning, som kort beskrivet sker genom att man injicerar stamceller via patientens 
infart, använder man en särskild maskin som bland annat mäter patientens blodtryck och blodets 
syresättning. Maskinen visar kontinuerligt dessa värden på sin skärm och en sjuksköterska skriver 
sedan ner dessa med jämna mellanrum på ett särskilt papper. Värdena skrivs efter återgivningen 
in i journalen. Maskinen gör att sjuksköterskan kan koncentrera sig på återgivningen och slipper 
avbryta för att ta olika mätvärden på patienten. 

Olika typer av etiketter används även vid administrering. Förutom de som fästs på 
infusionspåsarna eller injektionssprutorna, har man särskilda etiketter på påsarna som 
stamcellerna och blodprodukterna kommer i. Etiketterna på stamcellspåsarna innehåller 
information om patienten och innehållet i påsarna (man ger flera påsar vid varje 
återgivningstillfälle) och ska, av två personer, kontrolleras mot uppgifter på ett särskilt dokument. 
Detta för att man ska vara säker på att rätt påse ges till rätt patient. Etiketterna på blodpåsarna 
ska även dessa jämföras och då mot ett så kallat ”transfusionsdokument” som medföljer. Båda 
dessa ska i sin tur jämföras med ordinationen och patientens personuppgifter, som fås genom att 
sjuksköterskan ber patienten säga sitt personnummer. Sjuksköterskan ska även kontrollera att 
blodgruppen är förenlig med patientens. Ett schema för vilka transfusioner som är tillåtna finns 
uppsatt på väggen i en av modulerna, men varken blodpåsen eller transfusionsdokumentet har 
den informationen på sig. Detta är alltså information som sjuksköterskan måste kunna utantill 
om hon inte vill behöva gå tillbaka till modulen och kontrollera. 
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4.2.4.2 Patientens deltagande 

Eftersom patienterna får information från läkare och sjuksköterskor om vilka läkemedel de får 
och varför, samt att de ofta stannar på avdelningen i några veckor, har de flesta av dem bra koll 
på sina mediciner. Vissa patienter håller även ordning på i vilken slang läkemedel ska ges och i 
vilken prover ska tas, om de har olika för detta. Många patienter vill gärna veta sina provsvar så 
att de kan följa hur behandlingen går. Några av sjuksköterskorna säger sig ha som mål att förklara 
för patienten vilka tabletter denne få. En sjuksköterska sade dock att schemat ibland upplevs som 
så pressat att hon då bara ställer in tabletterna hos patienten utan att berätta vad som är i bägaren. 
Vid dessa tillfällen ökar riskerna för fel, dels för att sjuksköterskan inte har lika mycket tid för 
noggrannhet och dels för att patienten inte i lika hög grad kan kontrollera att rätt läkemedel delats 
ut. Är det i början av vistelsen minskar även patientens möjlighet att snabbt lära sig vilka 
läkemedel han ska ha och hur dessa ser ut. 

Om patienterna tror sig ha fått fel medicin reagerar de ofta på det. Vid ett tillfälle frågade en 
patient om ett visst läkemedel hade satts ut eftersom det inte var med i medicinbägaren. Han 
frågade även om det verkligen var rätt sort han hade fått, eftersom han tyckte att en tablett inte 
verkade stämma. Sjuksköterskan bekräftade att den efterfrågade tabletten satts ut och 
konstaterade att tabletten som patienten tyckte var fel inte var det läkemedel som patienten 
trodde, utan en annan sort som patienten skulle ha. De utdelade tabletterna stämde alltså med 
ordinationslistan. 

Vid ett tillfälle hade en patient fått in en medicinbägare med rätt rumsnummer på, men 
tabletterna i den var sådana som patienten inte skulle ha. Detta uppmärksammades av 
sjuksköterskan när hon gick till patienten i början av passet för att sätta en infusion. Hon 
reagerade snabbt på tabletterna och sa att patienten väl inte skulle ha dessa. Patienten bekräftade 
att han inte heller trodde det och at det var därför han inte hade tagit dem. Hade patienten själv 
inte ifrågasatt att tabletterna var hans, utan tagit dem direkt, hade felet i efterhand varit svårt att 
upptäcka. 

Med en del patienter kommer sjuksköterskorna överens om att de ska ringa på klockan när 
infusionen är klar. Några patienter lär sig även hur pumpen fungerar och kan stänga av den när 
den larmar om det sker mitt i natten och de vill sova. Sjuksköterskorna är noga med att påpeka 
att patienten dock, trots sitt aktiva deltagande i vissa moment, aldrig kan ges hela ansvaret för att 
något ska bli gjort, t.ex. att ringa när infusionsvätskan är slut. 

4.2.4.3 Korrigering av uppgifter eller handlingar 

Tidpunkten för när under passet som sjuksköterskorna signerar läkemedel, dvs. markerar att 
patienten har fått dem, varierar mycket beroende på arbetsbelastningen eller vad man har för 
vanor. Det händer att signeringarna glöms bort och ofta upptäcks detta av personalen från 
efterkommande pass. Vid ett tillfälle hade en sjuksköterska från nattpasset inte signerat två 
läkemedel för en patient, vilket upptäcktes av förmiddagspersonalen. Nattsköterskan hade då 
redan gått hem så personalen fick på annat sätt ta reda på om medicinerna delats ut eller inte. 
Man frågade då patienten hur det låg till och denne bekräftade att infusionen hade givits. (Hur 
man kom fram till att det andra läkemedlet hade givits är okänt.) Vid de tillfällen då 
sjuksköterskan har varit kvar på avdelningen när osignerade infusioner upptäckts, har denna fått 
gå tillbaka och signera dessa själv. 
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Vid de infusioner som ska signeras två gånger, dvs. de som också är ordinerade som infusioner 
och inte som injektioner, ska man när man signerar avslut även ange totalvolym som gått in. Vid 
ett tillfälle skrev en sjuksköterska in fel volym och signerade detta, varpå hon inte kunde korrigera 
det inmatade värdet. Istället skrev hon då en kommentar med det rätta värdet i. Kommentaren 
markerades sedan som en asterisk (*) i systemet.  

4.2.4.4 Bekräftande av handlingar 

En viktig funktion för att veta att läkemedlen har delats ut (eller infusioner har startats) är 
signeringen. Man signerar ett utdelningstillfälle genom att markera detta i ordinationslistan och 
sedan trycka på knappen Signera. Utöver denna knapp finns två till som heter Iordningställ och 
Administrera som är tänkta att användas efter varandra, där signeringen är det sista momentet. Vid 
majoriteten av de observerade signeringarna användes dock bara Signera-knappen och när det 
gällde tabletterna oftast redan vid iordningställandet.  

Som komplement till signeringen används av vissa sjuksköterskor, som tidigare nämnt, kom-ihåg-
lappar där de markerar när t.ex. en infusion har startats så att de kan signera när de sedan är 
tillbaka i modulen vid datorn. När man signerar start av infusioner som även ska signeras för 
avslut, markeras dessa med en blå pil i ordinationslistan så att man vet att de är igång. Tabletter 
som signerats blir fetmarkerade i ordinationslistan. Sjuksköterskorna brukar under dagen gå 
igenom patienternas ordinationslistor för att se att allt har blivit signerat, särskilt om det har varit 
mycket under morgonens utdelningstillfälle. Denna kontroll fungerar dock bara om signeringen 
gjordes vid rätt tidpunkt, så att sjuksköterskan kan vara säker på at det som är signerat även blivit 
utdelat.  

Vid signering av generella vid-behov-mediciner (se Figur 15) skriver sjuksköterskan en 
kommentar om varför och hur mycket som givits. För de vid-behov-mediciner som är ordinerade 
speciellt för patienten (se Figur 14) markeras en utdelning direkt i ordinationslistan och en i listan 
under fliken Vid behov, medan en signering av de generella vid-behov-medicinerna bara visas i 
vid-behov-listan. På detta sätt kan andra sjuksköterskor se vad som givits till patienten och om 
patienten återkommande haft samma symtom och det borde tas upp med läkarna. 

Ytterligare bekräftande handlingar som sjuksköterskorna utför är att de ofta går runt ett varv när 
infusionerna är satta och kontrollerar att dessa kommit igång som de ska. Detta sker också ofta 
på rundvandringen efter ronden och vid behov justerar sjuksköterskan även dropphastigheten. 
Någon justering av hastigheten sker dock inte när infusionspump används. Denna extra kontroll 
är viktig för att kontrollera patientens tillstånd och öka chansen för att upptäcka fel. 

Om man bläddrar bakåt i ordinationslistan ser man historik över vilka läkemedel som varit 
ordinerade. Har ett läkemedel satts ut under ronden står ordinationen fortfarande kvar i listan, 
men fälten där utdelningstillfällena står blir gråmarkerade. Detta blir då en tydlig markering för 
sjuksköterskan att läkemedlet inte längre ska ges. Exempel på detta kan ses i Figur 12. 

4.2.4.5 Resurshantering 

Även om det finns övergripande rutiner för förmiddagspasset, händer det ofta att 
sjuksköterskorna måste vara flexibla i dessa. Patienter ska ofta iväg till andra kliniker, t.ex. för 
röntgen eller stamcellsskörd, och då måste läkemedelsadministreringen anpassas så att den går 
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ihop med de tider patienterna är borta. Detta gäller främst sådant som ges via infusion eftersom 
dessa vanligen tar tid. Sjuksköterskorna kan skjuta på eller tidigarelägga viss utdelning för att 
slippa avbryta infusionerna mitt i och sedan återuppta dem när patienten är tillbaka, men det är 
inte alltid möjligt. En avbruten infusion kräver merarbete, särskilt om det rör sig om ett läkemedel 
där det är viktigt att vätskan har gått in på en viss tid. 

En annan typ av flexibilitet i utdelningen av läkemedel är de närings- och vätskeinfusioner som 
ges till patienterna. Patienten ska ha en viss mängd under ett dygn, men tiden för när infusionen 
ska ges är i ordinationen satt till 23:59. Sjuksköterskan kan då själv välja när under dygnet 
infusionen ska ges och anpassa detta till andra infusioner, t.ex. cytostatika eller blodprodukter, så 
att dessa inte blir försenade. Vissa infusioner som inte tar så lång tid ordineras som injektioner 
istället för infusioner. Detta för att infusioner kräver att man signerar både när man satt igång 
infusionen och när det är slut. Genom att ordinera som injektion istället sparar man tid när man 
bara behöver signera en gång.  

 

Tabell 4. Risker vid administreringen 

Risk Exempel (Förebyggande) åtgärd 
som observerats 

Patienten får läkemedel 
någon annan skulle ha fått. 

Bristande information på de 
handskrivna etiketterna 

gör att fel patient får fel 
läkemedel. 

Ssk skriver etiketterna för 
de läkemedel hon själv ska 

dela ut. 

Patienten får läkemedel 
någon annan skulle ha fått. 

Patientens identitet 
kontrolleras inte. 

- Ssk känner igen 
patienterna eftersom de 

har så få och är kvar på 
avdelningen så länge. 

- Personnummer 

kontrolleras alltid när 
cytostatika och 

blodprodukter ska ges. 

Patienten får läkemedel 

denne inte ska ha. 

Patienten hade en 

medicinbägare tabletter på 
sitt rum. Bägaren var 
märkt med patientens 

rumsnummer, men var 
inte menade för honom. 

Patienten hade inte tagit 
tabletterna eftersom denne 

inte trodde att de var 
avsedda för honom. 

Ssk såg tabletterna under 

morgonutdelningen och 
reagerade på dessa. 

- Patienten kände inte igen 

tabletterna som sina och 
tog dem därför inte. 

- Ssk ifrågasatte att 

tabletterna verkligen var 
patientens och tog bort 

dem när felet upptäckts. 
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Patienten får inte sina 
läkemedel. 

Tabletter glöms bort. Ssk ställer vanligen i 
ordning alla medicinbägare 
samtidigt och tar sedan 

med dem direkt till 
patienten. Hon ser då om 

bägare inte delats ut 
eftersom de står kvar i 

modulen. 

Patienten får inte (alla) 

läkemedel denne ska ha. 

Några av medicinerna 

patienten ska ha glöms 
bort. 

- Många av patienterna vet 

vilka läkemedel de ska ha 
och säger till om något 

uteblir. 

- Signering av utdelade 
läkemedel efter 

administreringen fungerar 
som påminnelse för att allt 

är administrerat. 

Patienten får inte i sig 
läkemedlet på den 

föreskrivna tiden, vilket 
kan påverka 

behandlingens effektivitet. 

Infusionsslangen har 
kommit i kläm och flödet 

har saktat in eller stannat. 

- För läkemedel där tiderna 
måste hållas används 

infusionspump som larmar 
om vätskan inte har rätt 

hastighet. 

- Ssk går tillbaka till 
patienterna för att 

kontrollera att flödet är ok. 

- Patienten kan larma om 

något upplevs som fel. 

Patienten får in luft i blodet 
p.g.a. att en färdig infusion 

glömts bort. 

Patienten har lärt sig hur 
man stänger av pumpens 

larm, men glömmer att 
ringa på sjuksköterskan så 

att hon kan ta bort 
infusionspåsen. 

Ssk lägger inte ansvaret på 
patienten för att komma 

ihåg, utan ser det som sin 
egen uppgift. 

Patienten får inte i sig 
läkemedlet på den 

föreskrivna tiden, vilket 
kan påverka 

behandlingens effektivitet. 

Batteriet i pumpen är slut. Patienten påminde om att 
batteriet nästan var slut. 

Ssk gick och hämtade en 
elsladd.  
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Patienten får in luft i blodet 
pga. att en färdig infusion 
glömts bort. 

Hög arbetsbelastning gör 
att patientens infusion 
glöms bort. 

- Det finns en spärr i 
kopplingen som gör att luft 
inte ska komma in trots att 

infusionsvätskan är slut. 
Ssk litar inte helt på denna 

spärr utan försöker 
komma ihåg att ta bort 

infusionspåsen så snart 
som möjligt. 

- Ssk ber patienten ringa 

på klockan när (pumpen 
larmar att) 

infusionsvätskan är slut. 

- Ssk har skrivit upp på 

papper att infusionen satts 
igång och när. 

 

 

4.2.5 Påfyllning av läkemedel 

För arbetet med påfyllning av läkemedelsförrådet identifierades fyra kategorier relaterat till risker 
och riskhantering. Dessa presenteras nedan följt av en sammanställning av de identifierade 
riskerna i Tabell 5. 

4.2.5.1 Erfarenhet och utantillkunskap 

Vanligen görs beställningen av basläkemedlen av en och samma farmaceut från Apoteket 
Farmaci. Denna har därmed utifrån sin erfarenhet en känsla för hur mycket läkemedel som 
vanligen går åt på avdelningen. Om något inte verkar stämma, t.ex. att ett läkemedel som hon vet 
att det fanns mycket av vid senaste inventeringen har minskat kraftigt, brukar hon leta i hyllan för 
att se om läkemedlet bara hamnat på fel plats. 

Vad gäller beställningar på övriga sortimentet så kan sjuksköterskorna beställa i förväg redan 
innan ordinationer för dessa skrivits. Ett exempel på detta var när många patienter hade börjat få 
feber och man då visste att detta skulle behöva åtgärdas med en viss sorts läkemedel. Man 
beställde då in extra eftersom man visste att varken det man hade eller den vanliga 
beställningsmängden skulle räcka till alla patienterna.  

4.2.5.2 Artefakter 

I medicinrummet är alla läkemedel uppdelade på bassortiment och övrigt sortiment. 
Bassortimentet är även sorterat på ATC-koder, dvs. utifrån vilka användningsområden 
läkemedlen har. Bassortimentet är försett med streckkodsetiketter, för att apotekspersonalen ska 
kunna scanna in dessa vid inventeringen. Det är även försett med blå etiketter som utgår ifrån 
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ATC-koderna och markerar vilket användningsområdet är. Exempel på dessa etiketter ses i Figur 
23 nedan. 

 
Figur 23. Etiketter på bassortimentets hyllor 

4.2.5.3 Korrigering av uppgifter eller handlingar 

Apotekets farmaceut berättar att hon samtidigt som hon inventerar bassortimentet vid beställning 
brukar plocka i ordning läkemedel som hamnat fel på hyllorna eller där de förskjutits ett steg och 
inte längre står över rätt etikett. Hon menar att detta är extra viktigt i narkotikaskåpet så att man 
inte tar fel läkemedel därifrån.  

Apotekspersonalen ansvarar även för att kontrollera bäst-före-datumen på bassortimentet, samt 
på öppnade förpackningar där brytdatum, dvs. när förpackningen öppnats, ska ha angetts 
eftersom hållbarheten påverkas av detta. Om sjuksköterskorna glömt att markera brytdatum 
måste apotekspersonalen slänga den förpackningen. 

4.2.5.4 Resurshantering 

En enskild sjuksköterska ansvarar för att medicinrummet inventeras, men beställningar kan läggas 
av ytterligare några sjuksköterskor. För att få beställa läkemedel krävs att man har fast tjänst. 
Skulle någon annan upptäcka att något läkemedel håller på att ta slut meddelas detta någon av de 
sköterskor som kan beställa. Om någon av basmedicinerna är på väg att ta slut, eller om man vet 
att något kommer gå åt framöver, kontaktas Apoteket Farmaci. Skulle behovet vara akut under en 
helg kan läkemedel lånas från närliggande avdelningar för att undvika extra kostnader för leverans 
under helgen. 

Läkemedel som beställts på vardagar levereras av vaktmästare samma eftermiddag. En 
sjuksköterska skriver på att leveransen kommit fram och packar sedan upp eventuella kylvaror 
samt de läkemedel som beställts av avdelningen. Läkemedel som beställts av Apoteket Farmaci 
packas upp av deras egen personal. Detta system gör att sjuksköterskorna inte behöver ägna tid åt 
att hämta läkemedel och slipper lägga tid på att packa upp hela leveransen.  
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Sjuksköterskorna som kan beställa läkemedel har generellt bra inblick i vad enstaka läkemedel och 
även hela behandlingar kostar och kostnadsmedvetenheten är något som vårdenhetschefen 
jobbar för att personalen ska ha. Personalen på avdelningen tillsammans med Apoteket jobbar för 
att undvika s.k. ”hyllvärmare”, dvs. läkemedel som bara står men inte används, eftersom dessa 
medför stora kostnader för hela organisationen.  

 

Tabell 5. Risker vid läkemedelspåfyllningen 

Risk Exempel (Förebyggande) åtgärd 
som observerats 

Patienterna får inte full 

behandling. 

En patient behöver ett 

läkemedel som är slut i 
förrådet. 

- Koll på patienternas 

tillstånd i stort i 
kombination med 

erfarenhet gör att Ssk kan 
beställa in i förebyggande 

syfte. 

- Akutleverans kan 
beställas från Apoteket. 

- Lån av läkemedel från 

andra avdelningar kan ske. 

Patienterna får inte full 

behandling. 

Ett läkemedel man vet 

håller på att ta slut glöms 
bort att beställas. 

Vissa ssk lämnar lappar till 

beställnings-ssk med 
sådant som behöver 

beställas. 

Patienten får fel medicin. Läkemedlen har förskjutits 
ett steg i hyllan och ssk tar 

fel sort. 

- Mellanväggar finns på 
hyllorna. (Dock inte i 

narkotikaskåpet). 

- Apotekspersonalen 
fungerar som extrakontroll 

och justerar de 
felplaceringar bland 

basmedicinerna som 
hittas. 
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4.2.6 Övergripande 

Utöver det som redan presenterats av risker och riskhantering inom de olika huvudmomenten 
fanns det exempel som inte gick att härleda till ett enskilt arbetsmoment. Dessa exempel förekom 
i fem av kategorierna och presenteras nedan. Riskerna sammanfattas i slutet i Tabell 6. 

4.2.6.1 Artefakter  

För att komma ihåg information om patienterna och deras läkemedel använder sjuksköterskorna 
olika varianter av lappar som de antecknar på. Några har postit-lappar som de skriver varje dag, 
medan andra använder en så kallad ”förenklad rapportmall” som kan användas flera dagar i följd. 
Denna ser ut som en stor tabell med rubrikerna Rum, Namn + diagnos, Aktuellt, Planerade åtgärder, 
Infusioner, Vid behov och Rond (se Figur 24 nedan).  

 
Figur 24. Förenklad rapportmall för minnesanteckningar om patienterna 

Vissa sjuksköterskor använder sina lappar till att anteckna när infusioner ska startas samt gör 
markeringar när de har satts igång och när de har avslutats. Dessa lappar används även som 
minnesstöd vid rapportering på ronden samt för att anteckna ordinationer från denna så att de 
kan ges direkt även om läkaren inte hunnit lägga in ordinationerna i Cosmic. Exempel på sådana 
lappar visas i Figur 25 och Figur 26 nedan. 
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Figur 25. Anteckningsbok med postit-lapp 
för minnesanteckningar om patienterna 

 
Figur 26. Minnesanteckningar om patienterna 

De här anteckningspapperen som sjuksköterskorna använder för att skriva ner information om 
patienterna på är ett mycket bra sätt att avlasta minnet. De minskar risken för att information om 
patienten glöms bort att rapporteras under ronden, vilket gör att ordinationerna som ges görs på 
säkrare grunder. De anteckningar som görs under ronden om ändrade ordinationer hjälper även 
sjuksköterskan att kunna hålla uppe sitt arbetstempo i och med att hon inte behöver vänta på att 
ordinationerna läggs in i Cosmic. Anteckningarna minskar även risken för att läkemedel ska 
glömmas bort att ges samt fungerar som kontroll för de ordinationer som senare läggs in. Skulle 
anteckningarna från ronden inte stämma med de som lagts in i Cosmic, kan sjuksköterskan ta upp 
det med läkaren och kontrollera vad som gäller. 

Datorn är ett hjälpmedel som används under en mycket stor del av arbetspasset. I denna kommer 
man åt journalsystemet Cosmic med bland annat information om vilka patienter som är 
inskrivna, patienternas ordinationer och journalanteckningar; ROS, i vilket man kan beställa 
prover och se provsvar; FASS med information om alla läkemedel som är registrerade i Sverige, 
t.ex. om hur de ska spädas, administreras och vilka läkemedel som har liknande 
användningsområde. Lättillgänglig information via datorn ökar säkerheten i och med att 
sjuksköterskorna inte behöver lägga ner mycket tid på att göra en extra kontroll av till exempel 
doser eller utbytbara läkemedel. Problem med gränssnitt eller ovana att arbeta med datorn kan 
dock göra det trögt att få fram information, vilket i sin tur kan leda till att man drar sig för att 
kontrollera uppgifter via datorn eftersom det stjäl för mycket tid. 

I medicinrummet och modulerna finns lathundar av olika slag. I medicinrummet finns en som 
innehåller en förteckning över vilka läkemedel som finns i sortimentet, hur de är sorterade samt 
hur många förpackningar som det minst måste finnas om man inte ska behöva beställa mer. Den 
andra lathunden står vid dragskåpet och innehåller spädningsscheman för bl.a. antibiotika, 
antivirala medel samt cytostatika, om man akut skulle behöva blanda själv. Dessa lathundar samlar 
relevant information på en plats där den behövs och gör att sjuksköterskorna slipper komma ihåg 
allt i huvudet. De behöver heller inte gå iväg någonstans för att hitta informationen de behöver. 
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4.2.6.2 Patientens deltagande  

När patienterna kommer från andra avdelningar är det inte säkert att deras ordinationer därifrån 
har gåtts igenom och godkänts av läkarna på Hematologen. Läkemedlen, som kanske trots detta 
ska ges till patienten, har då inga utdelningstillfällen inlagda i ordinationslistan. Vid ett tillfälle var 
det en patient som hade läkemedel från en annan avdelning som skulle ges och han kom då själv 
och påminde sjuksköterskan om att få detta, vilket då sjuksköterskan genast ordnade.  

Liknande situationer kan inträffa om patienten fått vård på ett annat sjukhus tidigare och är van 
vid vissa läkemedel. En patient frågade sjuksköterskan, när han precis blivit inlagd, om han skulle 
få ett visst läkemedel eftersom han brukade få det vid vård på det andra sjukhuset. Sjuksköterskan 
i sin tur tyckte det verkade märkligt, men sade inget mer bestämt just då. 

4.2.6.3 Bekräftande av handlingar  

För att undvika att blanda ihop tabletterna för de olika patienterna plockar sjuksköterskorna 
generellt fram läkemedel för en patient i taget. Att tabletten plockats fram markeras även på något 
sätt i Cosmic, oftast genom att man signerar denna. Problemet med detta är att sjuksköterskorna 
ibland signerar flera tabletter åt gången och då redan innan de plockats ner i bägaren. Blir man 
avbruten i det läget är risken större att man glömmer bort en tablett. Räknar man sedan inte 
igenom tabletterna en gång till finns det i princip ingen kontroll som fångar upp att en tablett 
saknas eller har hamnat fel. Patienterna får väldigt ofta många tabletter på en gång och att med 
blotta ögat se att någon är fel kan vara svårt. Dock finns patienter som har bra koll på vilka 
läkemedel de ska ha och som påpekar om något verkar fel, men detta är inte en kontroll man kan 
räkna med.  

Tidigare gjordes årliga kontroller av läkemedelshanteringen på alla avdelningar av Apoteket 
Farmaci. Detta görs dock sedan två år tillbaka inte längre. Genomgången var tänkt som en 
säkerhetskontroll och ett sätt för avdelningarna att gå igenom sina rutiner för 
läkemedelshanteringen. Apotekspersonalen fungerade där både som kontrollanter och bollplank 
som skulle hjälpa till att ta fram bra rutiner.  

4.2.6.4 Resurshantering 

För att alla ska få ett grepp om arbetsbelastningen på avdelningen gås arbetsstyrkan och antalet 
patienter för dagen igenom på morgonmötet. Sjuksköterskorna delar sedan själva upp patienterna 
mellan sig utifrån hur vårdkrävande de anser att patienterna är. Vanligen har man ungefär lika 
många var, men vissa dagar kan någon patient behöva mycket vård. För att underlätta får då 
sjuksköterskan som ansvarar för den vårdkrävande patienten färre patienter i övrigt att ta hand 
om under det passet. Justeringar görs ibland även under passets gång när man märker att 
arbetsbelastningen är ojämn. Det kan vara både den som känner sig ha för lite att göra och den 
som har för mycket att göra som ber om en ny uppdelning. Ofta frågar sjuksköterskorna varandra 
i korridorerna eller i modulerna om den andra har läget under kontroll eller om hon behöver 
hjälp med något. 

På avdelningen finns arbetsuppgifter som vissa bestämda personer har, t.ex. att inventera 
medicinförrådet och att beställa läkemedel, men det finns även uppgifter som ska göras men där 
ansvaret att det blir gjort ligger på alla. Exempel på detta är städningen av modulerna som ska 
göras varje fredag, men som man gör snarare när det finns tid över. Uppackningen av 



 

53 

 

läkemedelsleveransen är också en uppgift som alla har, men som vissa sjuksköterskor upplever att 
de gör oftare än andra och att det tar tid från deras övriga uppgifter. Att gå igenom akutväskan 
och kontrollera bäst-före-datumen på läkemedlen varje månad är ytterligare ett exempel på en 
uppgift som alla har ansvar för, men som ibland blir försenad. 

 

Tabell 6. Övergripande risker 

Risk Exempel (Förebyggande) åtgärd 
som observerats 

Läkemedlen blir för gamla Uppgiften att akutväskan 
som ska gås igenom varje 

månad skjuts upp. 

 

Ssk hinner inte med alla 
patienter. 

Ssk har för hög 
arbetsbelastning och måste 

stressa för att hinna med 
alla patienter. 

- Ssk informeras på 
morgonen om hur stor 

personalstyrkan för dagen 
är samt hur många 

patienter som är inlagda. 

- Ssk delar själva upp 
patienterna mellan sig. 

- Ssk frågar varandra ofta 
om allt är under kontroll 

och om man behöver hjälp 
med något. 

 

 

4.3 Förslag på åtgärder 

De åtgärdsförslag som presenteras nedan har dels baserats på den riskhantering som redan sker 
på avdelningen och dels på det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Fokus har legat på 
distribuerad kognition och på vilket sätt man kan arbeta med procedurer och artefakter för att 
sprida ut information och kunskap i omgivningen istället för att hålla allt i huvudet. Eftersom 
perspektivet som antagits i den här analysen utgår ifrån ett distribuerat synsätt har fokus i den här 
delen breddats något och omfattar därför fler yrkesgrupper än bara sjuksköterskorna. 

4.3.1 Ordinationer 

Vid ett tillfälle hade en patient ordinerats två olika läkemedel mot smärta, av vilka det ena gjorde 
honom illamående. Detta upptäcktes av sjuksköterskan på morgonen och togs sedan upp med 
läkaren under ronden. Läkaren åtgärdade då detta genom att först se efter vilka som ordinerat de 
två läkemedlen och sedan ta bort det ena. Sjuksköterskan fungerade i det här läget som en 
kontroll mot fel- och dubbla ordinationer, något som sjuksköterskorna själva säger är en del av 
deras arbetsuppgifter. Ett sätt att ytterligare öka kontrollen skulle kunna vara att man under 
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ronden för varje patient gemensamt går igenom läkemedellistan. Det man gör är att kort 
kommentera vad syftet med vart och ett av patientens läkemedel är. På detta sätt skulle alla 
närvarande få en helhetsbild av patientens behandling, utöver den som sjuksköterskan ger, och 
dubbletter eller felordinationer skulle kunna upptäckas eftersom fler människor finns där som 
kan reagera. 

I ett liknande fall som ovan, men där patienten istället fått läkemedel mot motsatta symptom 
(mot diarré och mot förstoppning) samtidigt, upptäcktes detta av läkaren under ronden när han 
gick igenom läkemedelslistan på ronden. Detta pekar på att förslaget som beskrevs ovan med 
genomgång av läkemedelslistan skulle kunna fungera.  

För att undvika att ordinera dubbla läkemedel eller läkemedel som tar ut varandra skulle den 
föreslagna genomgången av läkemedelslistan under ronden kunna underlätta. Om något ändå 
felordinerats och måste korrigeras föreslås två tillvägagångssätt. Det ena är att korrigeringen görs 
så snart som den upptäckts för att undvika att den glöms bort. Om det av någon anledning inte 
går att göra direkt bör man se till att ordna en påminnelse av något slag. En enkel lösning är att 
alla skriver en anteckning om detta som tas upp på nästa rond. Det finns anteckningsmallar i 
Cosmic för just ronder och i denna skulle påminnelsen kunna skrivas ner av sjuksköterskan 
efteråt. De flesta av läkarna har även någon form av anteckningspapper med sig på ronden, så en 
anteckning om detta skulle kunna göras direkt på plats. Eftersom det endast är läkarna som kan 
ändra ordinationerna bör huvudansvaret för att korrigeringar blir ihågkomna ligga på dem, men 
att sprida ut informationen skulle minska risken för att detta glöms bort.  

Fokus i studien har inte legat på vare sig läkarnas arbetsrutiner eller på användandet av Cosmic i 
detalj. Ett spekulativt förslag som dock rör båda dessa i samband med påminnelser av 
ordinationskorrigeringar är att en funktion i Cosmic – om det inte redan existerar en sådan – 
införs där man kan markera ett läkemedel i läkemedelslistan och sedan skriva en kommentar om 
detta. Den läkare som satt in läkemedlet skulle då få ett mejl eller liknande med kommentaren 
som t.ex. ber denne kolla upp varför läkemedlet satts in och varför detta bör kollas. Alternativet 
skulle kunna vara att bara lägga in kommentarer i Cosmic, som inte mejlas, för att användas som 
påminnelse till nästa rond. Dessa båda förslag kräver dock att man tittar närmare på läkarnas 
rutiner och ser om det överhuvudtaget är något som passar in i dessa. 

Under en av de observerade ronderna skulle ett nytt läkemedel sättas in. Läkaren föreslog då att 
”180 idag och 125 imorgon” skulle ges som dos. Sjuksköterskan ifrågasatte då detta och båda 
konstaterade sedan att den lägre dosen skulle ges först. Detta är ett utmärkt exempel på hur fel 
kan undvikas genom att förslag och information bekräftas av någon annan innan handlingar 
utförs – i det här fallet innan ordinationen lades in i Cosmic. När läkaren skriver in 
ordinationerna direkt under ronden möjliggör det för andra att kontrollera att uppgifterna blir 
rätt och att korrigera dessa på plats. Detta spar tid och minskar risken för fel. En annars 
noggrann sjuksköterska kan under ett stressigt pass mycket väl missa en felaktig ordination och 
att sprida ut kontrollerna av ordinationerna till andra tillfällen än just iordningställandet kan 
därmed öka säkerheten. 

4.3.2 Iordningställande 

Under studiens gång förekom en del problem med medicinbägarna för tabletter. Tabletter 
stoppades i fel bägare och fel tabletter ställdes in hos en patient. Viktigt för att undvika dessa 
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typer av fel är att tillräcklig med tid finns vid iordningställandet så att sjuksköterskorna har tid att 
upptäcka och korrigera felen direkt. Att strukturera bägarna i nummerordning, i likhet med hur 
Kirsh (1995) beskriver att man ska lägga cykeldelar i ordning, kan hjälpa till för att undvika 
misstag av den här typen när tiden är knapp. Andra lösningar att titta på skulle kunna vara 
färgkodning av medicinbägarna så att färgen stämmer överens med patientens låda i 
medicinvagnen och eventuellt även med patientens rum. Detta skulle då i förlängningen vara till 
hjälp vid administreringen för att se till att rätt bägare kommer till rätt patient i rätt rum. 
Färgkodning i form av lappar vid dörrarna till vårdsalarna används redan för att markera bl.a. steg 
i patientens behandling och kunde därför vara värt att undersöka vidare för att se om det finns 
möjlighet att bredda användningsområdet. 

Ytterligare ett sätt att undvika att tabletter saknas eller har hamnat i fel bägare är att låta kollegor 
kontrollräkna åt en. Man kan jämföra detta med läkarnas dubbelsignering av patienternas 
cytostatikascheman, med dubbelkontrollen av påsar och etiketter vid stamcellsåtergivning eller 
med hur man på Dialysavdelningen vid samma sjukhus använder sig av dubbla checklistor för att 
kontrollera maskininställningarna (Nygren opubl.). Man får väga tiden det tar att 
dubbelkontrollera mot effekterna av att en patient skulle få i sig fel tabletter.  

Vissa ordinationer är som tidigare nämnt inte fullständiga, dvs. sjuksköterskan måste själv räkna 
ut hur många tabletter eller vilken mängd vätska av en viss koncentration som ska ges. I nuläget 
kontrollerar sjuksköterskorna ibland med sina sjuksköterskekollegor om uträkningarna verkar 
rimliga. Ett annat sätt att fördela arbetsbördan på skulle vara om läkarna istället gjorde 
uträkningarna direkt i samband med att ordinationerna skrevs. I detta fall skulle sjuksköterskan 
istället vara en kontrollfunktion som vid iordningställandet granskar den redan angivna mängden 
läkemedel istället för att själv göra själva vara den som gör uträkningen. Enligt riktlinjerna för hur 
ordinationer ska skrivas är det även så det ska gå till, men varför detta inte alltid sker är oklart då 
den här studien inte fokuserat på läkarnas arbete. 

Ibland blir det trångt i medicinrummet när många sjuksköterskor ska bereda läkemedel samtidigt. 
Bänkarna är relativt små och risken finns därför att man blandar ihop varandras läkemedel. Går 
det inte att undvika att man blandar på samma bänk kan en del i att minska riskerna vara att man 
gör en tydlig uppdelning av vems läkemedel som är vems. Att spara sina tomma förpackningar 
och ordna dessa så att man sedan kan räkna att man använt rätt mängd kan också fungera som en 
kontroll. Detta sätt att hålla ordning på utrustning används bl.a. vid operationer (Alm 2008).  

4.3.3 Administrering 

En risk som lätt sprider sig från iordningställandet till administreringen är när ofullständig 
patientinformation skrivs på medicinbägare och etiketter för infusioner eller injektioner. I de allra 
flesta fall är det sjuksköterskan som skrivit etiketten som även kopplar in infusionen eller ger 
injektionen. I de fall då arbetet kräver att någon annan tar över ens uppgifter, eller då man har 
förberett etiketter och/eller läkemedel för nästa pass är det dock viktigt att inga missförstånd kan 
ske. Att skriva ut patientens fullständiga namn och personnumret minskar risken för fel. Att även 
läsa upp namnet som står på etiketten högt innan man börjar ge medicinen gör även att patienten 
ges möjlighet att reagera om det är fel. Det kan kännas naturligare att säga namnet på patienten 
än personnumret, som annars bara kontrolleras vid cytostatika- och blodproduktgivning. 
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Personnummerkontrollen vid administrering används av någon anledning inte för alla typer av 
läkemedel. Att ta reda på varför så är fallet kunde ge värdefull information om hur man ska lösa 
problemet. Generellt tycks gälla att sjuksköteskorna gör ett medvetet val i att inte kontrollera 
personuppgifter, trots att de vet vad föreskrifterna säger. Om problemet ligger i att 
sjuksköterskorna upplever det som tjatigt för patienten att hela tiden behöva upprepa 
personnummer kunde detta möjligen avhjälpas med att man går igenom med patienten vilka 
säkerhetsrutiner man har och varför. Patienten kan då genom att själv insistera på 
personuppgiftskontroll vara med och öka säkerheten. Detta påminner om på vilket sätt vissa 
patienter redan är väldigt delaktiga i sin vård genom att hålla ordning på vilka läkemedel de får 
samt vad deras provsvar visar. Även om ansvaret för vården inte får läggas på patienten i sig är 
det tydligt att patientens deltagande kan bidra till ökad säkerhet. 

Infusionspumpen är en artefakt som har många viktiga funktioner. För att den ska fungera måste 
batteriet hållas under uppsikt. Vid ett tillfälle var batteriet nästan slut, vilket patienten påpekade. 
En sladd till denna, som dock inte fanns i patientens rum, fick hämtas. För att undvika att 
batteriet tar slut mitt under det att en infusion ges är det bra att kontrollera batteritiden varje gång 
man matar in värden i pumpen. Att ha sladdar tillgängliga i varje rum som har en pump 
underlättar för sjuksköterskan som då slipper gå och leta efter sådana. 

För att undvika att en tom infusionspåse glöms bort att avlägsnas, t.ex. när det är mycket annat 
att komma ihåg, skulle någon form av yttre påminnelse vara bra. Den enklaste lösningen, och den 
som redan används av en del sjuksköterskor, är att skriva ner på ett papper att infusionen satts 
igång. Man kan se detta som en form av distribuerat minne, i likhet med det som Hutchins 
(1995b) beskriver. Skillnaden mellan att skriva ner på ett papper och att patienten ringer är att 
ringningen är en mer ”aktiv” påminnelse, medan anteckningar på ett papper kräver att 
sjuksköterskan regelbundet går igenom detta och ser vad som ska tas bort när. Ytterligare en 
lösning skulle kunna vara någon form av påminnelsetavla i modulen där man sätter upp lappar, 
eller magneter, som symboliserar när infusioner startats och/eller ska tas bort. Fördelen med en 
sådan tavla är att den även skulle kunna fungera som minnesstöd vid signeringen. Nackdelen är 
dock att ytterligare ett moment läggs till i administreringen i och med att man måste se till att 
uppgifterna på tavlan hela tiden är uppdaterade. 

4.3.4 Påfyllning av läkemedel 

Bara vissa sjuksköterskor har möjligheten att beställa läkemedel. När de ska meddelas om vilka 
läkemedel som behöver beställas sker detta antingen enbart muntligen, eller muntligen i 
kombination med en postit-lapp som lämnas över. För att de beställande sjuksköterskorna ska 
slippa hålla informationen i huvudet eller hålla koll på lapparna skulle man istället kunna använda 
en särskild ”beställningstavla” som sätts upp på ett ställe där den lätt syns. Det som ska beställas 
skrivs som vanligt ned på en postit-lapp som sedan sätts upp på tavlan. Den beställande 
sjuksköterskan ser då hur mycket som behöver beställas och kan vänta tills man har samlat ihop 
ett antal lappar innan man lägger beställningen. Samtidigt fungerar tavlan i sig som en påminnelse 
för alla som går förbi om eventuella läkemedel de kommit på under dagen som behöver beställas. 
En hög med postit-lappar i nära anslutning till tavlan gör att man kan skriva upp beställningen 
direkt medan man ännu kommer ihåg. 

Vid beställningen av bassortimentet fungerar apotekspersonalen samtidigt som kontrollanter för 
att läkemedlen står på rätt plats. För det övriga sortimentet har den sjuksköterska som är ansvarig 
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för inventeringen samma funktion. Denna sjuksköterska har dock samtidigt som inventeringen 
och beställningen även hand om egna patienter. Att behöva ställa i ordning förpackningar som 
hamnat fel tar därmed tid från övriga arbetsuppgifter. Ett sätt att minska arbetsbelastningen för 
den inventerande sjuksköterskan är genom att alla sjuksköterskor är extra noggranna med att 
kontrollera att de ställer tillbaka förpackningar på rätt plats. I och med att man blir mer fokuserad 
på att ställa tillbaka förpackningar rätt minskar risken för att man vid ett senare tillfälle själv får 
tag i fel läkemedel. Ett sätt att underlätta för att göra rätt är att inte ha läkemedel med liknande 
namn eller förpackningar bredvid varandra. Läkemedlen på Hematologen är dock sorterade på 
ATC-koder, vilket avgör ordningen. Lösningen kan då istället bli att undvika att beställa in 
läkemedel med liknande förpackningar från första början. I det fallet måste ansvaret läggas på en 
högre nivå i organisationen, dvs. hos de som från början beställer in läkemedel och sköter 
upphandlingarna. 

4.3.5 Övergripande 

En av de tydligaste riskerna som observerades under studien var att signeringen av läkemedel 
skedde redan innan dessa administrerats, ibland även innan t.ex. tabletter plockats ner i 
medicinbägaren. Riktlinjer för hur signeringen ska göras finns redan och det mest effektiva 
åtgärdsförslaget vore att följa dessa. Det finns möjlighet att markera läkemedel antingen som 
iordningställda, administrerade och signerade. Att använda fler av dessa funktioner än bara 
slutsigneringen skulle öka säkerheten i och med att man då kan delbekräfta handlingar. Det blir 
lättare att återuppta arbetet om man bli avbruten om man först markerat t.ex. tabletter som 
iordningställda och inte direkt som signerade. Detta skulle även fungera som avlastning för 
minnet i och med att sjuksköterskan inte aktivt behöver komma ihåg om tabletterna 
administrerats eller bara iordningställts. Delsigneringen skulle göra det lätt att kontrollera i 
Cosmic hur långt man kommit i att iordningställa och administrera läkemedel till patienten.  

Det finns arbetsuppgifter som endast ett fåtal, eller enbart en sjuksköterska är ansvarig för. Ett 
exempel på detta är läkemedelsbeställningen och -inventeringen. Sedan finns det uppgifter som 
alla tillsammans är ansvariga för. Exempel på dessa är städningen av modulen och genomgången 
av akutväskan. Risken med uppgifter som ”alla” är ansvariga för är att det lätt blir liktydigt med 
att ”ingen” är ansvarig för dem. Exemplet med akutväskan är ett sådant. I det här fallet hade den 
månatliga genomgången dragit ut på tiden, hur länge är dock oklart. Ett sätt att lösa problemet på 
är att utse en person som är ansvarig för att genomgången görs. Den ansvariga kan själv gå 
igenom väskan eller be någon kollega ta hand om det. En annan lösning är att listan som ska 
signeras när genomgången är gjord sätts upp på ett ställe där den syns väl, gärna i närheten av 
akutväskan. Har man en färdig lista med alla månader färdigifyllda så syns det även på håll om 
den aktuella månaden inte signerats än. Dock kan det hända att denna lösning fortfarande dras 
med samma problem som finns i nuläget, dvs. att det inte blir gjort eftersom ingen är direkt 
ansvarig för att det görs. 

Ett sätt att hitta nya metoder att förbättra säkerhetsrutinerna på avdelningen är utgå ifrån 
välfungerande arbetsmoment och försöka se om dessa går att applicera på något annat område. 
Ett exempel är vid stamcellstransplantationerna, där man har många strikta regler för hur det ska 
gå till för att undvika att patienten får fel stamceller. Man har även reservutrustning för att 
hantera situationen om en påse med stamceller skulle gå sönder. Det kan även finnas en poäng 
med att titta på rutiner på andra avdelningar och se om det finns idéer därifrån som man kan 
applicera på sin egen verksamhet. Om man har svårt att få loss resurser från sin egen avdelning 
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för att titta på andras verksamhet kan man ta tillvara på de tillfällen när man naturligt möter folk 
från andra avdelningar. Ett utmärkt tillfälle att tillskansa sig den här typen av kunskap är via 
extrapersonal från bemanningsenheten (www.lio.se 2011a) eller Apoteket Farmaci. Dessa har 
erfarenhet från många olika avdelningar och kan göra jämförelser mellan dessa, som man kan dra 
nytta av på sin egen avdelning. Även vårdutbildningsstudenter som gjort praktik på olika 
avdelningar kan tillföra intressanta synpunkter. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuteras först resultatet med fokus på hur arbetet på avdelningen går till och 
hur man hanterar risker. Även orsaken till vissa risker diskuteras. Förslag på framtida studier ges, 
vilket även tas upp i metoddiskussionen. I den diskuteras för- och nackdelar med metoderna som 
använts till fältstudien och vid analysen. Förslag på andra typer av metoder som kunnat 
komplettera studien tas upp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av slutsatserna som den 
här studien lett fram till. 

5.1 Resultatdiskussion 

En stor andel av de risker som upptäckts på avdelningen hanteras redan på något sätt av 
personalen. I de fall där man vill minska riskerna ytterligare är det som föreslås främst åtgärder 
som minskar kraven på att enskilda personer ska behöva komma ihåg saker i huvudet. Dessa 
åtgärdsförslag kan delas upp i två kategorier. Det ena är att man ska bli påmind om sådant som 
behöver göras, t.ex. att infusioner ska tas bort. Det andra är att man i efterhand kan få bekräftelse 
på att en handling faktiskt utförts, t.ex. att signeringen bekräftar att läkemedlen delats ut till 
patienten. I det första fallet handlar det alltså om förebyggande åtgärder som ska se till att saker 
blir utförda och i det andra rör det sig mer om en kontroll av att saker faktiskt utförts. 

Väldigt ofta fungerar sjuksköterskornas kompetens inom sitt yrke och deras kunskap om 
patienterna bra för att förhindra att risker utvecklas till negativa händelser och tillbud. Vissa av 
åtgärdsförslagen kan därmed uppfattas som onödiga eller alltför självklara. Det är dock viktigt att 
tänka på att säkerhet som Dekker (2006) beskriver den är något man hela tiden måste arbeta med 
och inte något som är statiskt. Detta innebär i princip att personalen måste förebygga riskerna 
varje gång och inte bara då och då. Åtgärder som uppfattas som självklara är trots detta alltså i 
praktiken inte effektiva så länge de inte utförs varje gång en risk föreligger. 

Sjukvården är en organisation som präglas mycket av ett effektivitetstänkande där man ska 
använda så få resurser som möjligt så effektivt som möjligt, men samtidigt upprätthålla hög 
kvalitet på arbetet. Något man bör tänka på vad gäller detta är vilken typ av effektivitet som 
efterfrågas. Att ha läkemedelsvagnar i modulerna är ett utmärkt exempel på hur man kan minska 
tidsåtgången och därmed få mer tid över till övriga uppgifter. Att däremot signera tabletter innan 
de har delats ut eller innan de plockats fram, är något som förvisso sparar tid i och med att man 
slipper signera fler gånger, men som samtidigt ökar risken för att något ska gå fel. Detta eftersom 
den grundläggande funktionen med signeringen är att bekräfta att en handling utförts och på så 
sätt fungerar som ett minnesstöd för personalen. I de flesta fall klarar sjuksköterskorna av att på 
egen hand hålla ordning på vilka läkemedel som administreras, men det handlar även om att de 
som arbetar på passet efteråt ska kunna vara säkra på att det som är signerat i Cosmic också är 
utdelat till patienten. Under mycket pressade arbetsförhållanden är det extra viktigt för 
sjuksköterskorna själva att kunna kontrollera sina egna handlingar, t.ex. genom att läsa igenom 
signeringarna och då veta att dessa också stämmer.  
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5.1.1 Lösa problemen på plats 

Eftersom arbetet på avdelningen varierar mycket från dag till dag bl.a. beroende på patienternas 
tillstånd och vilken behandling de går på, måste personalen ha ett mycket flexibelt arbetssätt. Man 
kan likna detta med den prestationsvariation som Hollnagel (2004) beskriver och som både är 
anledningen till att vissa system överhuvudtaget fungerar, men som även i vissa kombinationer 
kan leda till olyckor. Det gäller alltså att ha rutiner som förebygger den här typen av variation i 
arbetssättet eftersom man aldrig riktigt kan förutse vad som kommer att hända från det att man 
börjar läsa en patients ordination fram tills dessa att patienten fått läkemedlet. Att arbeta för att 
ha så många naturliga tillfällen som möjligt inbyggda i arbetsrutinerna där man kan upptäcka och 
motverka fel är därför viktigt för att öka säkerheten vid läkemedelshanteringen. 

Något som uppmärksammades under observationerna var att personalen löser många problem 
på plats genom att prata med varandra. Ibland verkar det dock som att personalen inte vet vem 
som egentligen är ansvarig och därmed löser problem som kunde åtgärdas på annat håll. Ett 
exempel på detta var antibiotikatypen som efter den senaste upphandlingen köptes in från en 
billigare leverantör. Den nya sorten var svårblandad och hade dessutom kortare hållbarhetstid än 
den gamla. Sjuksköterskorna hanterade problemet genom att försöka med olika tekniker för att 
lyckas späda den så snabbt som möjligt. De utbytte dessutom tips och råd med varandra och 
försökte komma på lösningar tillsammans. Apoteket Farmacis receptarie, som fallet även 
diskuterades med, tyckte dock att detta var en fråga man skulle ta upp med gruppen som 
bestämmer vilka läkemedel som ska köpas in. Hennes åsikt var att läkemedel som tog för lång tid 
att bereda stal tid av sjuksköterskorna och därmed inte borde köpas in. Detta eftersom det totala 
priset för läkemedlet inte bara var inköpspriset utan även vad det kostade i tid för personalen att 
iordningställa det.  

En anledning till att sjuksköterskorna själva inte tagit upp frågan till en högre nivå kan vara att de 
är vana vid att lösa problemen på plats. Sjuksköterskorna som studerats har ett tydligt fokus på att 
inte slösa med resurserna och många är väldigt prismedvetna vad gäller läkemedlen. Det är 
tänkbart att detta fokus på pengar gör att man lättare accepterar att de läkemedel som köps in 
görs så för att de är billigare. Istället för att klaga försöker man hitta smidiga lösningar på plats 
för att hantera eventuellt krångel med nya läkemedel. Ytterligare en orsak kan vara att man helt 
enkelt inte vet vem man ska vända sig till med klagomålen eller att det kanske är oklart när det är 
motiverat att ta upp ett läkemedel som ett problem. Om läkemedlen gradvis med varje 
upphandling blir svårare och svårare att iordningställa kan skillnaden dem emellan vara svår att 
upptäcka. Man kan alltså på detta vis lära sig att stå ut med ett sämre men billigare läkemedel trots 
att det kan finnas andra snabbare på marknaden. 

5.1.2 Riskers allvarlighetsgrad 

De fyra arbetsmomenten som legat till grund för den här uppsatsen är, trots uppdelningen, nära 
sammanlänkade med varandra. Man kan se det som att systemet innehåller täta kopplingar 
(Perrow 1999). Fel i någon del fortplantar sig lätt till andra områden. Till exempel kan missar vid 
iordningställandet i sin tur leda till att patienten får fel läkemedel, vilket kan påverka provsvaren 
som i sin tur används när man ordinerar. Det är dock svårt att förutsäga exakt hur ett fel skulle 
kunna påverka andra delar av systemet eftersom det inte bara handlar om läkemedlen utan även 
patientens sjukdom/-ar och övriga rutiner på avdelningen. En mycket liten felhandling inom ett 
område kan alltså ge stora effekter på ett annat område och effekterna kan därför vara svåra att 
förutse. 



 

61 

 

Om en patient skulle få fel medicin så beror effekten av detta på vilken sorts läkemedel som blev 
fel. Fel typ av cytostatika skulle kunna få mycket allvarliga följder, medan det finns andra 
läkemedel som inte skulle påverka patienten i lika hög grad. Dock kan interaktionseffekter göra så 
att ett läkemedel som i kombination med vissa mediciner inte orsakar några större problem, 
orsakar allvarliga bieffekter på patienten om denne samtidigt har något som interagerar med det 
felaktiga läkemedlet. Att dela in läkemedlen i olika säkerhetsklasser utifrån vilka man måste vara 
extra noga med blir alltså svårt – för att inte säga meningslöst – eftersom man inte på förhand 
kan säga vilka läkemedel som skulle ge svårast biverkningar vid fel. Synsättet skulle dessutom 
automatiskt leda till en mer förlåtande syn på feladministrering av vissa läkemedel, något som 
skulle sända ut fel signaler både till personal och patienter. Det är därför svårt att tro att någon 
som arbetar inom vården skulle acceptera en sådan riskklassning av läkemedel.  

Resonemanget ovan leder dock in på området med kontroll av patientens personuppgifter som 
bara görs vid administrering av cytostatika och blodprodukter och inte när sjuksköterskorna delar 
ut till exempel tabletter. Man skulle kunna se detta som en inofficiell uppdelning mellan 
läkemedel som är ”farliga” och ”mindre farliga” om det blir fel. Vid de som är farligare är man 
fortfarande noga med att kontrollera personnummer innan något administreras. Huruvida detta 
tankesätt är det som ligger bakom de olika procedurerna vid administrering är svårt att svara på i 
nuläget, men skulle vara intressant studera närmare. Det kan även vara intressant för avdelningen 
att ta upp en diskussion om varför denna uppdelning görs. 

Vare sig uppdelningen mellan farliga och mindra farliga läkemedel verkligen existerar, så är en 
tanke om varför personnummer bara kontrolleras i vissa fall att det finns en stor mängd riktlinjer 
för hur vårdarbete ska skötas, samtidigt som tids- och effektivitetspressen är hög. 
Sjuksköterskorna inte hinner helt enkelt inte med att uppfylla alla krav och tvingas göra en 
avvägning mellan vilka riktlinjer som ska följas. Detta har i sin tur lett till att 
personuppgiftskontrollen i vissa fall fallit bort. Detta kan jämföras med Hollnagels (2004) teori 
om ETTO där noggrannheten blir lidande p.g.a. ökade krav på effektivitet. I ett sådant fall kan 
det vara läge för organisationen att gå igenom sina riktlinjer och krav och se om alla är 
nödvändiga, eller om vissa kan anpassas för att bättre passa in i det arbete som utförs på 
avdelningen. 

5.1.3 Erfarenhetens inverkan på rutiner 

Att en patient får fel läkemedel kan beskrivas utifrån Wickens & Hollands (1999) feltyper. Den 
första typen kallas slip och skulle innebära att patienten av misstag får fel läkemedel tilldelat vid ett 
tillfälle. Den andra kallas mistake och skulle vara om patienten ordinerats ett olämpligt läkemedel. 
Sjuksköterskan ger då rätt läkemedel enligt ordinationen, men ordinationen i sig är felaktig. En 
tredje typ av fel som beskrivs av samma författare skulle vara om patienten inte får något 
läkemedel alls, dvs. att en handling har uteblivit. Detta kallas då lapse. Mistakes innebär alltså att 
man handlat rätt utifrån sin intention, men att intentionen baserades på fel kunskap. Slips däremot 
är när man har rätt intention med sina handlingar men råkar göra fel ändå. Vanligast är att detta 
händer när man utför uppgifter man är mycket van vid och som därmed är mer eller mindre 
automatiserade (Wickens & Hollands 1999). Utifrån detta skulle man kunna tänka sig att 
sjuksköterskor som är mer erfarna gör fler slips än de som är oerfarna, men att deras erfarenhet 
samtidigt hindrar mistakes från att inträffa. Eftersom slips är lättare att upptäcka än mistakes 
(Wickens & Hollands 1999) skulle detta på sätt och vis innebära att systemet, och därmed 
verksamheten, blev säkrare ju längre erfarenhet personalen har. Det finns dock inte tillräckligt 
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med data från studien som kan påvisa att detta stämmer. Dessutom kan ett slip som inte upptäcks 
vara lika farligt som ett mistake, så förutsättningen för att systemet ska bli säkrare med ökad 
erfarenhet hos personalen är fortfarande att man har tid att kontrollera sina handlingar.  

Något man har kunnat se tendenser till under observationerna är att sjuksköterskorna anpassar 
omgivningen så att den ska passa ihop med arbetsuppgifterna, dvs. man använder saker som har 
en tänkt funktion till något annat. Exempel på detta är signeringen som egentligen är tänkt som 
bekräftelse på att patienten har fått sina läkemedel, men som av vissa istället används som 
komihåg för att veta att man plockat fram läkemedlen. Man kan fundera på om detta är en 
kvarleva från tiden innan man hade datoriserade system utan bara papper som skulle signeras. 
Om man på dessa papper inte hade alla alternativ såsom ”iordningställ”, ”administrera” och 
”signera” utan att bara en signering skulle göras, så kan det har överförts till det nya systemet. 
Om så är fallet skulle det vara vanligare att sjuksköterskor med lång erfarenhet, eller som 
åtminstone arbetat i vården innan det datoriserade systemet infördes, i högre utsträckning väljer 
att signera endast en gång och då i samband med iordningställandet. Det går dock inte att dra 
några slutsatser om detta stämmer eller inte utifrån den data som samlats in under studiens gång, 
men kan vara något att titta vidare på i framtida studier.  

5.1.4 Kommunikation mellan yrkesgrupper och arbetspass 

Ett fenomen som setts under studiens gång är på vilket sätt samarbetet inom och mellan de olika 
yrkesgrupperna sker. Man kan se det som att säkerheten på avdelningen uppstår i interaktionen 
mellan personalen och inte bara i det att en enskild individ utför sina uppgifter på rätt sätt. Till 
exempel dubbelcheckar sjuksköterskor och läkare mycket med varandra. Vid ett tillfälle kom man 
på ronden överens om att ett läkemedel skulle sättas ut. När sjuksköterskan efter ronden skulle 
iordningställa läkemedel som skulle ges, var dagens utdelningstillfälle av det utsatta läkemedlet 
fortfarande kvar. Sjuksköterskan makulerade då detta. Läkaren kom senare förbi och berättade att 
läkemedlet satts ut, varpå sjuksköterskan tog upp att dagens utdelningstillfälle fortfarande var 
kvar, men att hon makulerat detta. Läkaren bekräftade då att det var en miss från hans sida och 
att hon hade uppfattat det hela rätt.  

Kontinuerlig kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna är alltså, enligt exemplet ovan, en 
viktig förutsättning för att man ska kunna upptäcka fel och misstag som begåtts. Intressant för 
fortsatta studier på området kan vara att studera den här kommunikationen mer i detalj. Av det 
som observerats kring kommunikationen mellan sjuksköterskor och undersköterskor så sker den 
löpande under arbetsdagen eftersom man ofta befinner sig i samma lokaler. Vad gäller 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare är den snarare fokuserad kring de tillfällen då 
läkarna är på plats i korridoren och under ronden. Att man får fler eller färre tillfällen på sig att 
meddela det man vill skulle kunna påverka hur effektiv och hur säker informationsöverföringen 
blir. Träffar man på varandra ofta har man fler chanser att vidarebefordra information, men det 
kan även innebära att man inte lägger ner lika mycket energi på att komma ihåg vad man skulle 
säga. Träffar man varandra mer sällan kan det dröja längre innan bortglömd information når 
mottagaren, samtidigt som effektiviteten i kommunikationen kan öka i och med att den 
koncentreras till färre tillfällen. Huruvida detta är ett mönster som återkommer i arbetet på 
Hematologens vårdavdelning är dock oklart utifrån vad som observerats under den här studien.  

Ytterligare en aspekt som rör de olika yrkesgruppernas roller i säkerhetsarbetet är skillnaden i 
arbetsuppgifter. Eftersom dessa skiljer sig från varandra är det fullt möjligt att olika typer av risker 
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är mer aktuella för olika yrken och arbetsuppgifter och att dessa därmed kan kräva andra typer av 
åtgärder än de som föreslagits i den här rapporten. Samtidigt kan det i och med att 
arbetsuppgifterna i vissa moment går in i varandra, t.ex. under ronden, finnas risker som är 
gemensamma för alla yrkesgrupper eller som kräver ett deltagande från samtliga för att åtgärda på 
ett effektivt sätt. Eftersom fokus för den här studien endast har legat på sjuksköterskornas arbete 
har åtgärdsförslagen riktat sig mer mot dessa än vad de skulle ha kunnat om fler yrkesgrupper 
observerats. 

Förutom hur de olika yrkesgruppernas arbeten påverkar varandra skulle det även vara intressant 
att studera de olika arbetspassens relation till varandra. Dessa påverkar i hög grad varandra, vilket 
märktes särskilt tydligt på skiftet mellan natt- och förmiddagspass. Exempel på detta var där 
infusioner som var igång hos patienterna inte var signerade eller att det enda sättet att ta reda på 
om ett osignerat läkemedel var administrerat var genom att fråga patienten. Ibland var heller inte 
medicinvagnarna i modulerna helt påfyllda, vilket gjorde att sjuksköterskorna på 
förmiddagspasset fick hämta tabletter från medicinrummet istället. Detta tog tid från deras 
ordinarie uppgifter och på detta sätt påverkade arbetet under nattpasset på ett väldigt konkret sätt 
passet därefter. Att observera under de övriga passen skulle ge en tydligare bild av hur arbetet på 
avdelningen hänger samman och hur resursfördelningar påverkar passen som kommer efteråt. 
Att något missats på nattpasset skulle till exempel kunna bero på en hög arbetsbelastning som 
gjort att något glömts bort, eller att uppgifterna låg under den tid på dygnet när kroppen 
producerar som mest sömnhormon och att uppmärksamheten därmed var lägre. Åtgärder för 
detta skulle då variera beroende på den bakomliggande orsaken till missen. 

5.2 Metoddiskussion 

Upplägget med öppna observationer som smalnade av vartefter upplevdes som ett bra sätt att 
samla in information på. Något som hade kunnat förbättra upplägget var om en sista observation 
hade utförts efter det att kodningen av observationsanteckningarna och HTA-analyserna hade 
gjorts. Efter analyserna uppstod en del frågor som genom en extra observation lättare hade 
kunnat besvaras. Frågorna rörde främst hur ofta något gjordes eller hur utbrett ett visst arbetssätt 
var bland sjuksköterskorna.  

Syftet med och fokus för studien var aldrig konfidentiellt och om frågor ställdes kring dessa 
besvarades de så detaljerat som möjligt, utan att gå in på teoretiska begrepp. Fördelen med att 
vara öppen var att sjuksköterskorna då själva kom på sådant som de ansåg var risker och gärna 
visade vari problemen låg. Ibland verkade det dock som att svaren från sjuksköterskorna 
anpassades till vad de trodde skulle ge mest relevant info för studien, något som ibland gav svar 
på ”fel” nivå. Ett exempel på detta var när en sjuksköterska tillfrågades om hur hon brukade göra 
vid iordningställandet och hon istället började förklara hur Cosmic fungerade jämfört med de 
papper och pärmar man använt tidigare. Det är oklart om problemen med den här typen av svar 
hade avhjälpts genom att förklara mer i detalj vad som var som observerades, eller om man 
istället borde ha låtit studiens syfte vara mer ”dolt” för att undvika förutfattade meningar. Ett 
annat sätt att avhjälpa problemet på hade kunnat vara att ställa mer tydliga frågor. För att undvika 
att påverka sjuksköterskornas svar alltför mycket ställdes ofta väldigt öppna frågor. Det kan i 
exemplet ovan mycket väl ha varit så att frågan som ställdes var oklar och därmed blev svår att 
svara på. 
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För att ge en tydligare bild av arbetsprocedurerna och göra dessa lättare att arbeta med gjordes en 
hierarkisk uppgiftsanalys (HTA). Fördelen med den här metoden är att den är enkel att utföra och 
att den inte är bunden till någon särskild domän (Stanton 2005). Detta gjorde att den fungerade 
bra som verktyg att analysera arbetet på Hematologen med och den underlättade även för den 
fortsatta analysen tack vare överblicken den gav. En känd nackdel med HTA är dock att man 
fokuserar på praktiska procedurer, men inte på kognitiva aspekter som krävs vid utförandet 
(Stanton 2005). För att få med den aspekten också skulle en kognitiv uppgiftsanalys (Stanton 2005) 
kunna fungera som komplement.  

Ytterligare en nackdel med HTA som metod är att resultatet man får ut kan variera mycket 
beroende på vem som utför analysen. Resultatet kan också variera för en och samma person, dvs. 
samma person kan vid olika tillfällen göra väldigt olika analyser av samma uppgift (Stanton 2005). 
För att motverka detta kunde ytterligare en person ha gjort en analys, varpå de båda skulle ha 
jämförts och diskuterats. 

Vid identifieringen av risker användes resultatet från HTA-analyserna i kombination med de 
kategorier som tagits fram genom kategorisering av datan. Fördelen med detta var att kopplingen 
till konkreta exempel blev tydligare, men samtidigt var det svårt att få med risker som inte direkt 
observerats. Detta eftersom tillvägagångssättet inte erbjöd lika mycket struktur som en etablerad 
metod för att identifiera fel hade kunnat göra. Exempel på metoder som hade kunnat användas är 
SHERPA (Systematic Human Error Reduction And Prediction Approach), CREAM (The Cognitive 
Reliability and Error Analysis Method) eller THEA (The Technique for Human Error Assessment). 
Samtliga av dessa använder fördefinierade felsökningsbegrepp som skapar ett ramverk för 
felsökningen (Stanton 2005). Nackdelen med dessa fördefinierade analysmetoder kan dock vara 
att man låser sig vid att hitta fel av en viss typ. En kombination av metoder skulle kunna avhjälpa 
detta, men analyserna utifrån dessa metoder blir samtidigt väldigt omfattande och kräver mycket 
tid (Stanton 2005). 

Kodningen för att ta fram kategorier ur observationsdatan enligt Auerbach & Silverstein (2003) 
fungerade bra för att skapa struktur i genomförandet. Genom att utgå ifrån de rådata och jobba 
sig högre upp mot en mer abstrakt nivå var det lättare att få med det som var relevant. Att istället 
jobba sig uppifrån och ner genom att försöka passa in datan i en färdig teori hade kunnat göra att 
viktig information försvann eller att data omtolkats för att passa in. Nackdelen med alla typer av 
kodning av kvalitativa data är dock att det är omöjligt för den som kodar att ha en fullständigt 
teorifri inställning. Kodaren är alltid påverkad av sina tidigare erfarenheter och de teorier han eller 
hon känner till (Patton 2002, Auerbach & Silverstein 2003). Ett sätt att minska subjektiviteten i 
kodningen skulle vara att låta fler personer koda datan och sedan jämföra resultaten (Auerbach & 
Silverstein 2003).  

5.3 Slutsatser 

Arbetet med läkemedel på Hematologens vårdavdelning kan delas upp i fyra huvudmoment; 
ordination, iordningställande, administrering och påfyllning av läkemedel. Risker inom dessa arbetsmoment 
hanteras med hjälp av den erfarenhet och kunskap som sjuksköterskorna tillskansat sig genom 
sitt arbete och de artefakter som underlättar för arbetet, samt genom rutiner för att bekräfta och 
kontrollera att handlingar utförts. Sjuksköterskorna korrigerar ofta sina egna och andras 
handlingar i en strävan efter att förhindra att fel sorts eller mängd läkemedel når patienten. I den 
mån patienterna deltar aktivt i sin vård kan de utgöra ett stöd för sjuksköterskorna i deras arbete 
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med säkerheten. Slutligen påverkar även hanteringen av resurser hur arbetsbelastningen löper 
över dagen och detta inverkar i sin tur på hur mycket tid för kontroll av handlingar som finns. 

De risker som identifierades rörde främst att komma ihåg att utföra handlingar samt att få bekräftelse på 
att man har utfört dessa. Till den första gruppen hörde exempel som att komma ihåg att förbereda 
läkemedel samt att sätta och ta bort infusioner från patienterna. Exempel från den andra gruppen 
var risker som uppstod i och med att läkemedlen signerades redan innan de ställts i ordning. 
Detta ledde till att signeringen som bekräftelsefunktion på att läkemedlen var administrerade inte 
längre fungerade. 

Utifrån de risker som identifierades och de åtgärder som personalen redan vidtog för att hålla 
dessa nere, togs åtgärdsförslag fram. Dessa fokuserade mycket på minnesstöd och att distribuera 
information över både fler personer och den fysiska miljön – ett tankesätt inspirerat av synen på 
kognition som distribuerad. 

För fortsatta studier inom området föreslås en bredare undersökning av arbetet på avdelningen 
där andra arbetspass tas med och övriga yrkesgrupper observeras. Till exempel kan en studie 
kring hur informationen flödar inom och mellan de olika yrkesgrupperna ge en djupare förståelse 
för riskhanteringen och därmed också generera åtgärdsförslag som täcker in mer omfattande 
risker. 
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