
 

 

Omvårdnadsvetenskap 

15 hp, avancerad nivå 

Intensivvård 2013 

 

 

  

Besides being bedside: 

Patientsäkerhet vid patientnära läkemedelshantering inom intensivvård 

 

Besides being bedside: 

Patient safety during bedside medication management in intensive care 

 

Författare/Authors 

Björn Digné och Per Heier 

 

 

 

 

 

 

 

   



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter inom intensivvården sviktar oftast i flera organsystem. Miljön inom 

intensivvården är stressfull, högteknologisk och intensivvårdssjuksköterskan måste alltid finnas 

tillgänglig. Inom intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde ligger läkemedelshantering. 

Tidigare forskning har visat att frekvensen av feladministrerade läkemedel är högre inom 

intensivvården än övrig sjukvård, dock saknas det tidigare forskning om läkemedelshantering på 

vårdsal inom intensivvården. 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 

fördelar och risker med läkemedelshantering på vårdsal. 

Metod: En fokusgruppsintervju genomfördes på en intensivvårdsavdelning i Mellansverige och 

en kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och Lundman, användes för att analysera 

materialet. 

Resultat: Distraktion, trängsel, bristande hygien och ett behov av att visa hänsyn till patienten 

gjorde att arbetsmiljön inte var optimal. Trots detta var intensivvårdssjuksköterskorna positiva 

till läkemedelshantering på vårdsal. Att hantera läkemedel bedside gav intensivvårds-

sjuksköterskorna en överblick som de upplevde ökade patientsäkerheten. Deltagarna upplevde 

dock att det tog tid att vänja sig med detta. 

Slutsats: Resultatet visar att läkemedelshantering på vårdsal inte är helt enkelt, speciellt inte för 

den oerfarna intensivvårdssjuksköterskan. Med tiden vande sig intensivvårdssjuksköterskorna 

med arbetsmiljön. Det upplevdes då som en fördel, patientsäkerhetsmässigt, att bereda 

läkemedel på vårdsal. Detta då de ständigt kunde vara nära patienten, dock upplevde 

intensivvårdssjuksköterskorna att det fanns flera faktorer i arbetsmiljön som inte var optimala. 

Klinisk betydelse: Denna studie belyser fördelar och risker med läkemedelshantering på 

vårdsal. Studien kan vidare ligga till grund för förbättringsarbete inom patientsäkerhet och 

läkemedelshantering på berörd avdelning och vidare forskning i ämnet. Detta är något som 

saknas i dagsläget. 

 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, läkemedelshantering, bedside, patientsäkerhet, 

arbetsmiljö, erfarenhet 



ABSTRACT 

Background: Patients in critical care often falters in multiple organ systems. The environment 

in critical care is stressful, high-tech and the critical care nurse must always be available. Within 

the critical care nurses responsibility lays medication management. Previous research has shown 

that the frequency of incorrectly administrated drugs is higher in critical care than other health 

care settings, however, there is no previous research on medication management at the bedside 

in intensive care. 

Aim: The aim of this study is to highlight critical nurses’ experiences of the benefits and risks of 

medication management bedside. 

Method: A focus group interview was conducted in an intensive care unit in Mid Sweden and a 

qualitative content analysis, inspired by Granheim and Lundman, was used to analyze the 

material. 

Results: Distraction, overcrowding, lack of hygiene and the need to show respect to the patient 

contributed to that the work environment was not optimal. Despite this, critical care nurses were 

in favor of medication management bedside. Preparing drugs at the bedside gave the critical care 

nurses an overview that they experienced increased patient safety. Although the participants felt 

that it took a while to get used to this. 

Conclusion: The results show that bedside medication management is not entirely easy, 

especially not for the novice critical care nurse. Over time, the critical care nurses got used to the 

work environment. Preparing drugs at the bedside was perceived as a benefit in terms of patient 

safety, this because they always could be close to the patient. However, the critical care nurses 

felt that there were several factors in the work environment that was not optimal. 

Clinical relevance: This study highlights the benefits and risks of medication management at 

the bedside. The study can form the basis for improvements in patient safety and medication 

management on the affected ward and also further research on the subject. This is something that 

is missing at this date. 

 

Keywords: Critical care nurse, medication management, bedside, patient safety, work 

environment, experience 
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INLEDNING 

Författarna till denna studie har haft verksamhetsförlagd utbildning på en intensivvårds-

avdelning i Mellansverige. På denna intensivvårdsavdelning sker läkemedels-

uthämtningen med hjälp av en läkemedelsautomat i ett läkemedelsrum medan 

beredning av läkemedel och infusioner till stor del äger rum på vårdsal. Arbetet sker 

bedside där intensivvårdssjuksköterskan ständigt har möjlighet att uppfatta förändringar 

i patientens tillstånd, samtidigt finns det ständiga distraktionsmoment från patienten, 

anhöriga och kollegor. 

 

Frågor som väcktes var: Hur påverkar detta patientsäkerheten och hur upplever de 

kliniskt verksamma intensivvårdssjuksköterskorna detta? Är det ett problem eller en 

fördel? Ökar riskerna för felmedicinering och förväxling? Eller gynnar det patient-

säkerheten att ständigt vara bedside? 

BAKGRUND 

Intensivvården etablerades i Nordamerika under tidigt 1950-tal och Sveriges första 

intensivvårdsavdelning öppnades i Borås år 1952. Intensivvården kom succesivt att 

byggas ut mot bakgrund av polioepidemin som drabbade Sverige (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård, 2012) och år 2011 fanns det 84 intensivvårdsavdelningar i 

Sverige (Svenska intensivvårdsregistret, 2012). Den första vidareutbildningen för 

sjuksköterskor med inriktning mot intensivvård startade i början av 1960-talet och har 

genom åren utvecklats till den utbildning på avancerad nivå vi har idag (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård, 2012). 

 

En intensivvårdsavdelning kan vara såväl medicinskt som kirurgiskt inriktad, dessutom 

finns det högspecialiserade enheter för intensivvård inom neuro- thorax- samt 

pediatriska patienter (Stubberud, 2009). Intensivvårdsavdelningen finns till för att vårda 

de allra sjukaste och svårast skadade patienterna, oftast har intensivvårdspatienten akut 

svikt i flera vitala organsystem och för inläggning bedöms patientens tillstånd snarare 

än diagnosen. För att intensivvården ska gynna patienten bör dock patientens tillstånd 

vara potentiellt behandlingsbart.  
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Intensivvårdsmiljö 

Intensivvårdsavdelningen har utvecklats till den mest genomtänkt designade och 

tekniskt avancerade miljön på sjukhuset (Benner, Hooper-Kyriakidis & Stannard, 

2011). Intensivvårdssjuksköterskans arbetsmiljö kännetecknas av ett avancerat arbete i 

högt tempo med larm som blinkar samt olika ljus och ljud från apparatur som 

kontinuerligt är i drift (Stubberud, 2009). Patientklientelet kan vara brett, situationerna 

föränderliga och kompetenskravet på verksamma intensivvårdssjuksköterskor är högt 

ställt. Olika situationer kräver olika åtgärder för att tillfredsställa patientens behov 

(a.a.). Intensivvårdssjuksköterskans arbete kan vara både psykiskt och fysiskt 

påfrestande, arbetssituationen är unik. Utöver den högteknologiska miljön är det också 

ett faktum att mortaliteten bland patienterna är hög och intensivvårdssjuksköterskan är 

ansvarig för kritiskt sjuka patienter under dygnets alla timmar (van Dam, Meewis & 

van der Heijden, 2013). Många patienter är oroliga och ångestfyllda över att vara på 

intensivvårdsavdelningen, likväl är många patienter också sederade eller medvetslösa. 

Patientens nära anhöriga är ofta hos patienten och är i stort behov av stöd och 

information (Benner, et al., 2011). 

 

En intensivvårdspatient behandlas oftast med fler läkemedel än patienter på andra 

vårdavdelningar och de flesta läkemedlen ges intravenöst. En typisk intensivvårds-

patient kan ha ett flertal pågående infusioner, dessa inkluderar ofta inotropa droger, 

vasopressorer och starkt sedativa läkemedel (Murdoch & Cameron, 2008). I vissa fall 

kan denna trånga miljö med flertalet infusioner och övervakningsutrustning försvåra 

åtkomsten till patienten för intensivvårdssjuksköterskan, vilket i sin tur kan leda till 

försvårad identifikation av och tillgång till patienten (Donchin et al. 2003).  

 

För att en intensivvårdsavdelning ska fungera optimalt rekommenderar AACCN (The 

American Association of Critical-Care Nurses) sex punkter som verksamheten bör 

fokusera på. Dessa innefattar god kommunikation, bra samarbete i sjukvårdsteamet, 

snabb beslutsförmåga hos sjuksköterskan, respekt för sjuksköterskans yrkeskunnande, 

gott ledarskap och tillräcklig bemanning (Cho, Mark, Yun & Ja June, 2011).  

Att arbeta nära patienten 

Då intensivvårdspatientens tillstånd snabbt kan försämras är det nödvändigt för 

intensivvårdssjuksköterskan att alltid vara tillgänglig. Intensivvårdssjuksköterskan 
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arbetar med avancerad teknik och med att samtidigt fatta snabba beslut och ompröva 

dessa kontinuerligt beroende på patientens status (Abbey, Chaboyer & Mitchell, 2012). 

En utmaning för intensivvårdssjuksköterskan är att prioritera, en kris kan behöva en 

snabb lösning samtidigt som en eller flera andra patienter också måste tas om hand 

(Benner, et al., 2011). Enbart att bedöma patientens tillstånd genom att genomföra ett 

omvårdnadsstatus kan kräva så mycket som 18 procent av sjuksköterskans tid under ett 

arbetspass (Abbey, et al., 2012). Sedan införandet av datoriserad journalföring har 

emellertid tiden intensivvårdssjuksköterskan spenderar på dokumentation minskat 

samtidigt som sjuksköterskan kan tillbringa mer tid vid patientens sida, bedside. 

Läkemedelshantering 

Läkemedel för patientbruk ska hanteras på ett adekvat sätt där sjuksköterskan tillämpar 

sina farmakologiska kunskaper (Socialstyrelsen, 2005) och de måste förvaras så att de 

är oåtkomliga för andra än behörig personal (SOSFS 2000:1, kap.6, § 1). Wulff, 

Cummings, Marck och Yurtseven (2011) delar in läkemedelshanteringen i tre olika 

faser; i fas ett förskrivs läkemedlet, i fas två iordningställs läkemedlet och i fas tre 

administreras läkemedlet. De menar vidare att i fas tre riskerar flest misstag att ske, 

men det är också den fas där tidigare misstag kan uppmärksammas och korrigeras innan 

läkemedlet når patienten, dock sker det endast i två procent av fallen.  

 

Läkemedelshantering kan ske på olika sätt, vanligtvis bereds läkemedlen i ett 

läkemedelsrum för att sedan transporteras till patienterna med en rondvagn. Ett annat 

alternativ är att förvara läkemedlen i ett skåp på vårdsalen och bereda dem på plats 

(Bennett, Harper-Femson, Tone & Rajmohammed, 2006). Forskning har visat att 

förvaring av läkemedel på vårdsal leder till att sjuksköterskan spenderar mindre tid på 

att bereda, administrera samt leta läkemedel som saknas.  

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet kan definieras som frånvaron av risker eller inträffanden av sjukvårds-

associerade patientskador och det ställs ökade krav på patientsäkerhet inom hälso- och 

sjukvården, från såväl patienter, utförare, försäkringsbolag, politiker samt upphandlare 

(Pronovost, Thompson, Holzmueller, Lubomski & Morlock, 2005). Patientsäkerhet är 

en vital del av intensivvården, dock genomsyras den specifika vården av komplexitet 

och svåra medicinska tillstånd vilket gör patientsäkerheten mer sårbar (Valentin et al., 
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2006). Vidare tycks patienter inom intensivvården vara särskilt utsatta för vårdskador 

och dessa ger ofta också värre följder då patienterna redan är mycket instabila 

(Ballangrud, Hedelin & Hall-Lord, 2012; Pronovost et al., 2005). En feltryckning på en 

infusionspumpsknapp kan leda till att en patient får hundra milligram istället för 

ordinerade tio milligram av ett potent läkemedel. Däremot är det mindre sannolikt att 

en patient skulle ges 100 tabletter istället för tio (Murdoch & Cameron, 2008).  

Åtgärder för att förhindra att patienten drabbas av vårdskador är vårdgivarens ansvar. I 

de fall där åtgärden inte kan genomföras på en gång är vårdgivaren skyldig att upprätta 

en tidsplan (SFS 2010:659, kap.3, § 2). Målet med patientsäkerheten är att den 

medicinska behandlingen ska få fortgå på bästa sätt och att behandlingen når önskat 

resultat. (Valentin et al., 2006). Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till 

bristande patientsäkerhet och misstag som begås på grund av den mänskliga faktorn bör 

inte skyllas på individuell nivå (Ballangrud, et al., 2012). För att stärka 

patientsäkerheten inom intensivvården behöver personalen oftare rapportera incidenter, 

kommunikationen behöver förbättras, om fel begås bör feedback ges och 

organisationen ska ta lärdom av dessa för att misstaget inte ska begås igen. 

Vårdrelaterade skador 

Mellan 44000 och 98000 patienter dör i USA varje år på grund av vårdrelaterade 

skador som också är den åttonde vanligaste dödsorsaken, vanligare än att människor 

avlider på grund av bilolyckor, bröstcancer och AIDS. (Moreno, Rhodes & Donchin, 

2009). Uppskattningsvis drabbas drygt 105 000 personer av vårdskador i Sverige, 

årligen. I cirka 3000 av dessa fall kan vårdskadan bidra till att patienten avlider 

(Socialstyrelsen, 2008). Vårdrelaterade skador kan bero på att en handling utförs på fel 

sätt eller att ingen handling utförs när den bör genomföras (Ballangrud, et al., 2012; 

Moreno, et al., 2009). Vårdrelaterade skador är ett globalt problem, i västvärlden utsätts 

i genomsnitt en av tio patienter för vårdrelaterade skador under en sjukhusvistelse 

(Ballangrud, et al., 2012) 

 

Det är lika vanligt att fel begås av läkare som av sjuksköterskor, dock menar Donchin 

et al (2003) att sjuksköterskor utför ett större antal procedurer bedside varje dag. En 

patient inom intensivvården är med om i genomsnitt 178 procedurer per dag, i snitt går 

1,7 av dessa 178 förfaranden fel (a.a.). De vanligast förekommande vårdrelaterade 

skadorna är relaterade till katetrar och drän tätt följt av felförskrivning av och felaktigt 
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administrerade läkemedel (Valentin et al., 2006). Frekvensen av feladministrerade 

läkemedel är högre inom intensivvården jämfört med andra vårdavdelningar (Apkon, 

Leonard, Probst, DeLizio & Vitale, 2004; Benoit et al., 2012) men procentuellt ses 

däremot ingen skillnad i antal begångna fel mellan intensivvårdsavdelningar och övriga 

vårdavdelningar (Carayon & Alvarado, 2007).  

 

Det finns flera bidragande faktorer till feladministrering av läkemedel, exempelvis 

oaktsamhet, hög arbetsbelastning och orutinerad personal. Sjuksköterskan behöver 

även ofta lösa andra problem samtidigt som hen administrerar läkemedlet (Tang, Sheu, 

Yu, Wei & Chen, 2007). Långa arbetsskift har visat sig öka risken för att fel begås. 

Detta kan bero på att ju längre skiften är desto fler arbetsuppgifter får 

intensivvårdssjuksköterskan att utföra, vid fler arbetsuppgifter ökar risken för att fel 

begås (Carayon & Alvarado, 2007). Ett antal olika fel kan begås i samband med 

läkemedelshantering. Exempel på dessa är att ett ordinerat läkemedel inte 

administreras, att läkemedelsbehandling fortlöper trots utsättande, fel administrerings-

intervall, fel administreringshastighet, feldosering av läkemedel, fel administreringsväg 

samt läkemedelsförväxling (Benoit et. al., 2012). Patienten på intensivvårdsavdelningen 

får oftast ett högre antal läkemedel, miljön är mer stressande och patienten kan oftast 

inte förmedla sin åsikt som en sista barriär innan ett fel begås (Apkon, et al., 2004).  

     PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdsmiljön karaktäriseras av ett högt tempo i en högteknologisk miljö. 

Patienterna är svårt sjuka och sviktar vanligen i flera organsystem. Intensivvårds-

sjuksköterskan måste ofta finnas vid patientens sida, bedside. Inom intensivvårds-

sjuksköterskans ansvarsområde ligger bland annat läkemedelshantering och 

administrering, vilket även detta kan ske bedside. Forskning har visat att fler 

läkemedelsrelaterade incidenter sker i intensivvårdsmiljö än i sjukvården i stort, 

samtidigt involverar intensivvården ett större antal läkemedel. Forskningen i ämnet, 

läkemedelshantering bedside och dess fördelar samt risker är i dagsläget begränsad. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 

fördelar och risker med läkemedelshantering på vårdsal. 

METOD 

Design 

Denna studie är en fokusgruppsstudie och en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004) användes för att bearbeta det material som framkom 

under fokusgruppsintervjun. 

Urval 

Deltagarna i studien rekryterades från en intensivvårdsavdelning i Mellansverige. På 

denna avdelning sker läkemedelshanteringen till stor del på vårdsal. Sju 

intensivvårdssjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet inkluderades genom ett 

ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var legitimerad 

sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och anställning på den 

berörda intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskor med ledande 

befattningar på avdelningen exkluderades. Urvalet gjordes med hjälp av en så kallad 

gatekeeper. Antalet deltagare baserades på Halkier (2010) som rekommenderar 

deltagarantalet i fokusgrupper till mellan sex och tolv personer. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med en inspelad fokusgruppsintervju.  Metoden valdes 

då författarnas syfte med studien var att belysa deltagarnas erfarenheter. 

Fokusgruppsintervjun anses ge större förståelse för de olika deltagarnas erfarenheter då 

det sociala samspelet mellan studiens deltagare ligger till grund för 

forskningsmaterialet, detta eftersom deltagarna själva styr diskussionen då de utbyter 

och lyfter fram varandras erfarenheter (Halkier, 2010).  

 

Fokusgruppsintervjun utfördes på en plats inom sjukhusområdet specificerad av 

gatekeepern, tidsåtgången för intervjun uppgick till 48 minuter. Under den aktuella 

dagen för intervjun fanns författarna på plats för att kunna svara på frågor om studien. 

Inspelningen utfördes med hjälp av två separata inspelningsapparater för att minimera 
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risken för att materialet skulle gå förlorat, samt öka kvaliteten på ljudupptagningen. En 

pilotintervju genomfördes där utrustning och intervjuguide testades. Vid denna intervju 

medverkade två sjuksköterskor med sammanlagt åtta års erfarenhet av akutsjukvård. 

Författarna utformade i förväg en intervjuguide (Bilaga 1) med en öppen 

inledningsfråga samt ett antal inkilningsfrågor, detta för att samtalet lättare skulle 

kunna hållas ämnesnära.  

 

Författarna introducerade inledningsvis kortfattat ämnet och syftet med studien för 

fokusgruppen, därefter ställdes en inledningsfråga i syfte att starta en diskussion, ett 

antal inkilningsfrågor fanns att tillgå för att diskussionen fortsatt skulle kunna hållas 

ämnesnära, dock kom endast en inkilningsfråga att ställas. En av studiens författare 

agerade moderator, medförfattaren förde anteckningar och ansvarade för inspelnings-

utrustningen.  

Dataanalys 

Det inspelade forskningsmaterialet analyserades med inspiration från Graneheim och 

Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Det inspelade materialet transkriberades 

ordagrant för att sedan läsas ett flertal gånger av båda författarna enskilt. Därefter 

träffades författarna och sammanställde det transkriberade materialet. Författarna 

genomförde därefter en grov analys av materialet i sin helhet för att dela in det i 

domäner, författarna valde dock att bortse från dessa då de inte bedömdes tillföra något 

till studiens resultat. Texten bearbetades sedan till 66 meningsbärande enheter och 

dessa kondenserades, kodades och grupperades till subkategorier samt slutligen 

kategorier, vilka kom att ligga till grund för resultatet.  

 

Tabell 1: Exempel på matris av analysprocessen  

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

Det är väl ibland då man stått 
och blandat och så blir man 
såhär "nej nu vet jag inte vad 
jag gjorde, nu får jag börja 
om". 

Ibland när man blandat vet 
man inte vad man gjort och 
får börja om. 

Komma av sig 

Distraktionens 
betydelse 

Arbetsmiljöns 
påverkan 

Då blir det jobbigt att bli 
avbruten hela tiden 

Jobbigt att bli avbruten 
Avbruten 
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ETISKA ASPEKTER 

Författarnas mål med studiens resultat var att främja patientsäkerheten på berörd 

intensivvårdsavdelning. Författarna utgick ifrån de fyra grundläggande forskningsetiska 

principerna som av Bryman (2011) beskrivits som informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet i studien var helt 

frivilligt. Deltagarna fick inför intervjun både skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte. De kunde när som helst välja att avbryta sitt deltagande om de så 

önskade. Deltagarnas personuppgifter hanterades konfidentiellt. Det insamlade 

materialet användes enbart i den aktuella studiens forskningssyfte. Ansökan för 

genomförandet av denna studie framfördes till verksamhetschefen och avdelnings-

chefen på den berörda kliniken. 

RESULTAT 

Intensivvårdssjuksköterskorna som deltog i fokusgruppen ansåg att läkemedels-

hantering på vårdsal var svårt inledningsvis. I takt med att de blev mer erfarna som 

intensivvårdssjuksköterskor blev det mer av en vana och ansågs positivt. Deltagarna 

menade vidare att de fick en god överblick över patienterna vilket gagnade 

patientsäkerheten, däremot ansåg de inte att patientsäkerheten var optimal avseende 

miljö och lokaler. 

Arbetsmiljöns påverkan 

Distraktionens betydelse 

Deltagarna upplevde intensivvårdsmiljön som föränderlig. Akuta situationer uppstod 

ofta hastigt, vilket kunde leda till stress. De upplevde en känsla av ovisshet, de visste 

inte vad som skulle ske härnäst och de blev ofta avbrutna. Deltagarna ansåg att 

patientsäkerheten minskade då de blev störda. Detta krävde en större koncentration 

samt mer fokus då de beredde läkemedlen. Det upplevdes också att flera kollegor inte 

tänkte på att den intensivvårdssjuksköterska som stod och förberedde läkemedel 

behövde koncentrera sig. Andra exempel på distraktionsfaktorer som framkom var 

larmande läkemedelspumpar och övervakningsutrustning. Resultatet av att bli avbruten 

under läkemedelshanteringen var att de ofta fick kassera den aktuella blandningen och 

börja om, eller att omärkta sprutor med läkemedel blev liggande på arbetsbänken. 
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”Ibland när jag stått och blandat vet jag inte vad jag gjort, då är det bara att börja 

om” 

 

Något som kom upp i samband med denna diskussion var hur ofta intensivvårds-

sjuksköterskorna blev distraherade. Deltagarna var osäkra på ifall distraktionen lett till 

att de administrerat felaktiga doser utan att ha vetat om det. Oordning på patientsalen 

var också något som upplevdes distraherande, dock var detta inte så vanligt 

förekommande. Arbete på enkelsal upplevdes optimalt, då de distraherande faktorerna 

var färre och risken att bli avbruten väsentligen lägre. 

Trängselns inverkan 

”Det är som att laga mat i en kokvrå jämfört med att laga mat i ett flashigt 

restaurangkök” 

 

Avdelningens lokaler ansågs föråldrade och inte utformade efter modern sjukvård. Ofta 

var det trångt på salarna. Deltagarna ansåg att själva beredningen fungerade bra då de 

stod ensamma, men ofta var det både två och tre sjuksköterskor som skulle dela den 

trånga arbetsbänken. Ideligen var intensivvårdssjuksköterskorna tvungna att sträcka sig 

över varandra. De upplevde att de ständigt var i vägen för varandra. Vid flertalet 

tillfällen fick intensivvårdssjuksköterskorna avvakta med sina beredningar tills de andra 

var klara. Trängseln var frustrerande, deltagarna uttryckte förhoppningar om större 

arbetsutrymme. 

  

”Det är klart att när det är mycket grejer i vägen är det lätt att ta fel…” 

 

Utöver trängseln vid arbetsbänken upplevde deltagarna att läkemedelsskåpen var 

överfyllda vilket kunde utgöra en patientsäkerhetsrisk, exempelvis förväxling. När det 

var mycket föremål på arbetsbänken ökade risken att ta fel läkemedel. Trots bristande 

utrymme fanns det i gruppen en önskan om att ha tillgång till ännu fler läkemedel på 

salen. 

Bristfällig hygien 

Hygienen upplevdes inte som optimal vid arbetsbänken, den skulle vara ett rent 

område. Det kunde finnas såväl blodgassprutor, provrör och kaffekoppar där. Ofta stod 

öppnade ampuller utan datummärkning på arbetsbänken. Deltagarna menade dock att 
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så även skulle varit fallet om läkemedelsberedningen skulle skett i ett separat utrymme, 

men vid vidare diskussion framkom det däremot att blodgassprutor och provrör inte 

skulle hamna där. 

En känsla av närhet 

Intensivvårdssjuksköterskorna i fokusgruppen ansåg överlag att det var en fördel med 

läkemedelsberedning på vårdsalen. De kunde stå och bereda läkemedel och fortfarande 

se patienterna, vilket gav en överblick. Detta var en fördel då intensivvårds-

sjuksköterskorna var ansvariga för patienterna. Det kändes tryggt att ha läkemedel i 

närheten så de inte behövde lämna salen när läkemedelspumparna larmade för sprut-

byte. Ytterligare en fördel var att läkarna fanns på samma sal. 

 

”Sedan är ju också doktorerna där och då kan man snappa upp grejer som händer, 

samtidigt som man håller på”  

 

Deltagarna tyckte det var praktiskt att kunna ta fram och bereda sina läkemedel på 

salen. En fördel var att en stor del av läkemedlen fanns att tillgå utan att salen behövde 

lämnas. En annan positiv faktor var att ständigt kunna vara till hands för patienten. 

Eftersom utdelningstiderna för läkemedlen tenderade att vara samma ansågs det 

opraktiskt att alla intensivvårdssjuksköterskor skulle lämna salen samtidigt för att gå till 

läkemedelsrummet. Att kunna förbereda läkemedlet på salen ansågs säkrare då 

patienten snabbare kunde få sitt läkemedel. 

 Hänsynstagande till patienten 

Belysningen ansågs otillräcklig, då den nuvarande takbelysningen betraktades störande 

för patienterna samtidigt som intensivvårdssjuksköterskorna behövde bra läsljus för att 

minska risken för felmedicinering. 

 

”Det är ju besvärligt för patienterna som ska sova… Inte bara med ljuset… Det låter ju 

så högt på natten” 

 

Prassel förekom i samband med läkemedelsberedning, då flertalet förpackningar 

öppnades. Intensivvårdssjuksköterskorna var rädda att störa patienternas viktiga natt-

sömn, vilket ansågs frustrerande. Åsikter väcktes för att bereda läkemedel i läkemedels-

rummet nattetid, detta av hänsyn till patienterna. 
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Erfarenhetens värde 

Den orutinerade intensivvårdssjuksköterskan 

Något som kom fram i gruppen var att deltagarna tenderade att lättare tappa 

koncentrationen som ny intensivvårdssjuksköterska. De var inte vana vid alla ljud och 

att ständigt vara tillgängliga i samband med läkemedelshanteringen. De hade ett större 

behov av att tänka och koncentrera sig och läkemedelsberedningen tog då en längre tid, 

vilket upplevdes som besvärligt. En diskussion uppstod huruvida nya intensivvårds-

sjuksköterskor skulle ha möjligheten att gå ifrån och blanda läkemedel i exempelvis 

medicinrummet, dock såg gruppen nackdelar med detta. Exempelvis i samband med 

transporter kunde man bli tvungen att snabbt dra upp läkemedel i en mer hektisk 

situation än på sal. Vidare ansåg deltagarna att det var opraktiskt att vänja sig med att 

blanda läkemedel i lugn och ro, vissa situationer krävde trots allt en förmåga att handla 

snabbt i en rörig miljö. 

 

”Det är nog bra att kunna blanda någon annanstans. Samtidigt måste man nog ändå 

lära sig blanda på sal.”  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna önskade dock närhet till erfarenhet. Det upplevdes som 

en fördel att ha en rutinerad kollega till hands, exempelvis vid en svår spädning. Det 

gick snabbare att fråga en kollega om råd istället för att börja om på nytt. 

Den rutinerade intensivvårdssjuksköterskan 

Deltagarna i fokusgruppsintervjun ansåg att läkemedelshantering på vårdsal med tiden 

blev en vana. Även om det ibland var svårt att koncentrera sig hade de fått en vana och 

erfarenheten satt i ryggmärgen. Just vana var något som nämndes vid ett flertal 

tillfällen, inte enbart som en positiv aspekt. 

 

”Jag tittar ju inte på vad jag tar… Jag går bara på muskelminne. Den ska finnas där!" 

 

De läkemedel som intensivvårdssjuksköterskorna vanligtvis hanterade upplevde de att 

de hade så pass stor vana att bereda att de inte behövde tänka hur man blandade. I 

samband med att erfarenheten ökade upplevde deltagarna att läkemedelshantering på 

vårdsal ökade patientsäkerheten. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Fokusgrupp 

För att besvara författarnas syfte valdes en fokusgruppsintervju som metod. 

Fokusgruppsintervju är ett speciellt lämpligt instrument då personers erfarenheter 

ämnas studeras (Malterud, 2009). En fördel med fokusgruppsintervjun var att 

författarna under en kort tid hade möjligheten att erhålla många synpunkter inom det 

aktuella ämnet. Detta hade sannolikt tagit längre tid om författarna använt sig av 

enskilda intervjuer. Ytterligare en fördel var att fokusgruppsdeltagare agerar och svarar 

på varandras synpunkter. Vilket eventuellt kan ha lett till en diskussion på ett djupare 

plan (Polit & Beck, 2012). En nackdel med fokusgruppsintervjun kan ha varit att 

gruppens deltagare inte var avslappnade i varandras sällskap. Detta kan ha lett till att 

deltagarna inte varit helt bekväma med att uttrycka sin åsikt (a.a.).  Emellertid finns det 

alltid en risk att en enskild deltagare i intervjun tar över diskussionen. Detta är en svår 

balansgång som ställer krav på moderatorn (Bryman, 2011). Samtliga deltagare i 

fokusgruppsintervjun jobbade på samma arbetsplats vilket kan ha varit en fördel då de 

sannolikt var vana att agera tillsammans med varandra (Polit & Beck, 2012). Detta är 

något som författarna upplevde då samtliga studiedeltagare var aktiva i diskussionen 

och flertalet åsikter framkom. 

 

En fokusgruppsintervju ger ofta ett mycket stort material att transkribera. Blir antalet 

fokusgrupper stort kan det leda till en svårhanterlig mängd material, å andra sidan är det 

inte helt enkelt att utforska ett för litet material. Tillgång till tid och resurser bör finnas i 

åtanke då antalet fokusgrupper bestäms (Wibeck, 2010). Om fokusgruppsintervjun 

genomförs på ett korrekt vis med en initierad moderator och sekreterare anser Malterud 

(2009) att en ensam fokusgruppsintervju kan ge en lämplig mängd data. Författarna var 

efter en genomförd fokusgruppsintervju nöjda med materialet och valde att inte gå 

vidare med ytterligare intervjuer. 

Urval 

Enligt Bryman (2011) är den vanligaste storleken på en fokusgrupp sex till tio 

deltagare. Däremot anser Wibeck (2010) att ett lämpligt deltagarantal är minst fyra 

personer och som mest sex personer. Detta då det i grupper om mer än sex personer 
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uppstår risk för att subgrupperingar bildas där diskussionen endast sker sinsemellan 

subgrupperingens deltagare. En annan risk som bör finnas i åtanke är att i större 

grupper kan det hända att reserverade personer inte får chansen att komma till tals 

(a.a.). En fokusgrupp på fyra eller färre personer anses inte ge tillräcklig interaktion 

mellan studiedeltagarna. Vid emotionellt laddade ämnen rekommenderas dock en 

mindre fokusgrupp på ungefär fem deltagare (Polit & Beck, 2012). Med ovanstående i 

åtanke menar författarna att deltagarantalet i den aktuella fokusgruppsintervjun kändes 

relevant. Detta då ämnet inte upplevdes vara av känslig natur, samt att alla 

fokusgruppens deltagare upplevdes få komma till tals. 

 

Vid urvalet av deltagare i fokusgruppen använde sig författarna av en så kallad 

gatekeeper. Gatekeepern var i det här fallet en person i arbetsledande ställning på den 

aktuella intensivvårdsavdelningen. Gatekeepern hade inför studiens genomförande 

informerats av författarna att ett ändamålsenligt urval skulle genomföras där målet var 

att studiedeltagarna skulle vara representativa för den berörda intensivvårds-

avdelningen. En gatekeeper är enligt Bryman (2011) oftast intresserad av forskarnas 

syfte och motiv att utföra studien. Det kan hända att gatekeepern försöker påverka 

studiens resultat. Detta då de inte vill att verksamheten framställs i dålig dager. 

Resultatet kan influeras av att hen försöker påverka genomförandet av studien samt 

valet av informanter och frågor. Urvalet påverkades av att studien skulle utföras en 

bestämd dag, vilket ledde till att gatekeepern begränsades i sitt urval av 

intensivvårdssjuksköterskor då endast de som tjänstgjorde den berörda dagen och var i 

stånd att avsätta en timme för intervjun kunde delta. Då gatekeepern var i arbetsledande 

ställning kan det också varit så att intensivvårdssjuksköterskorna upplevt en press att 

delta. Inklusionskriteriet som användes var specialistsjuksköterskor inom intensivvård 

anställda på den berörda avdelningen. Författarna tog inte hänsyn till exempelvis hur 

lång erfarenhet inom intensivvård de hade. Författarna valde att exkludera personal i 

arbetsledande ställning då de inte ville att övriga deltagare skulle känna sig hämmade i 

diskussionen. 

Trovärdighet 

Studiens författare är anställda på avdelningen där fokusgruppsintervjun genomfördes. 

Detta är något som kan ha påverkat resultatet. Om forskaren har någon form av 

personlig anknytning till informanterna kan forskaren medvetet eller undermedvetet 
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bortse från eller lägga tonvikten på vissa resultat. Moderatorn riskerar att förlora sin 

professionella hållning mot deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Författarna använde vid intervjutillfället två inspelningsapparater. Dessa var placerade i 

varsin ände av bordet, väl synliga för deltagarna. Vilket är något som kan ha lett till att 

studiedeltagarna känt sig mer nervösa än om inspelningsapparaturen hade placerats mer 

diskret, utom synhåll för deltagarna (Polit & Beck, 2012). 

 

Studiedeltagarna tillfrågades och informerades muntligt samt skriftligt med hjälp av 

gatekeepern på förmiddagen samma dag som intervjun skulle äga rum. Intervjun 

skedde sedan på eftermiddagen. Detta kan ha lett till att studiedeltagarna inte hade 

möjlighet att begrunda ämnet tillräckligt länge, vilket kan ha varit negativt för studiens 

resultat.  

 

I samband med transkriberingen av forskningsmaterialet kan tre sorters fel begås. Dessa 

innefattar medvetet ändrande av data, oavsiktligt ändrande av data och oundvikligt 

ändrande av data (Polit & Beck, 2012). Studiens författare transkriberade materialet var 

och en för sig för att sedan sammanfoga bägge transkriberingarna för att i största 

möjliga mån undvika ändring av data och bibehålla studiens trovärdighet. Tro-

värdigheten kan dock ha påverkats negativt i form av oundviklig ändring av data. Detta 

då författarna inte förde noggranna anteckningar om studiedeltagarnas minspel och 

kroppsspråk, vilket kan ha lett till annorlunda tolkning av meningsenheterna. 

 

Vidare gällande trovärdighet måste forskaren i den kvalitativa studien vara medveten 

om att denne inte kan vara helt objektiv i ämnet. Detta gör att resultatet inte kan ses 

som fritt från forskarens förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Även 

om det i fokusgrupper är deltagarna som styr diskussionen är forskaren delaktig genom 

förberedande av frågor och val av ämne. Studiens författare arbetar på den berörda 

intensivvårdsavdelningen och har således erfarenhet av det ämne som studien syftar till 

att belysa. Detta kan ses som en svaghet då författarna sannolikt haft en förförståelse 

och haft förväntningar på resultat. 

 

Med överförbarhet menas huruvida en studie kan tas ur sin kontext och utföras i en 

annan miljö eller med en annan grupp människor och fortfarande ge liknande resultat. 
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Vidare är det läsaren själv som ska uppskatta ifall en studie kan överföras eller inte 

(Polit & Beck, 2012). Författarna till denna studie har gjort en utförlig beskrivning av 

metoden och tillvägagångssättet i ett försök till att öka överförbarheten. En tydlig 

beskrivning av studiedeltagarna kan redovisas ingående med hjälp av en tabell som 

beskriver varje enskild deltagares ålder, kön och annan ingående information. Men där 

urvalet är litet beskrivs ofta deltagarna endast med några rader i löpande text. Hänsyn 

måste dock tas då denna beskrivning inte får äventyra studiedeltagarnas konfidentialitet 

(Polit & Beck, 2012). Författarna till denna studie valde att inte ingående beskriva de 

enskilda deltagarna. Detta för att inte riskera att röja deltagarnas identiteter. 

 

En studies pålitlighet beror på forskarnas beskrivning av den process som lett fram till 

resultatet. Det ska vara möjligt för läsaren att följa denna process och finna en komplett 

redogörelse för alla steg, från problemformulering till analys av data. Läsaren ska 

kunna ta del i urval av studiedeltagare och varför vissa beslut har tagits (Bryman, 

2011). Pålitligheten i denna studie stärktes av att författarna redogjorde för forsknings-

processen på ett sådant vis att studien bör kunna återskapas. Resultatets pålitlighet 

stärktes av att intervjuutskrifter redogjordes i form av citat. 

Resultatdiskussion 

Arbetsmiljöns påverkan 

Distraktion var något som intensivvårdssjuksköterskorna återkom till ett flertal gånger 

under intervjun. Fry och Dacey (2007) kom fram till att 94 procent av deltagarna 

upplevde att distraktion påverkade deras koncentration i samband med läkemedels-

hantering. Deltagarna i fokusgruppen ansåg att distraktion i en miljö som är både 

föränderlig och oförutsägbar ökar risken för felmedicinering, vilket bekräftas av 

Krautscheid, Orton, Chorpenning och Ryerson (2011). Intensivvårdssjuksköterskorna 

ansåg att patientsäkerheten kunde påverkas negativt när de blev distraherade och 

avbrutna vid sin läkemedelshantering. Något som O’Shea (1999) styrker i sin 

litteraturstudie där det dessutom framkommer rekommendationer över att 

sjuksköterskor bör ha ett avskilt, tyst område för att bereda läkemedel. Ett sådant 

område nämndes som ett alternativ i fokusgruppsintervjun, men gruppen ansåg trots det 

att det viktiga var att lära sig hantera distraktionen som det innebar att hantera 

läkemedel på vårdsal direkt.  
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När intensivvårdssjuksköterskorna i fokusgruppen blev avbrutna ledde det ofta till att 

de fick kassera den aktuella blandningen och börja om. De visste dock inte ifall 

distraktionen lett till att de administrerat en felaktig dos. Att risken för felmedicinering 

ökar vid distraktion styrks av Carayon och Alvarado (2007) som skriver att de ständiga 

avbrotten stör intensivvårdssjuksköterskan och hämmar hens förmåga att identifiera 

samt bedöma patienternas behov vilket potentiellt ökar risken för att begå fel. Däremot 

framkommer ett motsägelsefullt resultat i en studie av O’Shea (1999) som inte visar 

någon koppling mellan att sjuksköterskor blir avbrutna i sin läkemedelshantering och 

att fel begås på grund av detta.  

 

Gruppen diskuterade för och mot läkemedelshantering på vårdsal kontra 

läkemedelshantering i läkemedelsrummet. De var dock överens om att läkemedels-

hantering på vårdsal var att föredra. Detta styrks av Bennett, et al., (2006) som fann att 

läkemedelshantering på vårdsalarna resulterade i 64 procent färre avbrott i arbetet 

jämfört med att använda en läkemedelsvagn och bereda läkemedel i 

läkemedelsrummet, de färre avbrotten ansågs även öka patientsäkerheten. 

 

Vidare ansågs en patientsäkerhetsrisk vara att läkemedelsskåpen på vårdsalarna var 

belamrade, ändå yttrades önskemål om tillgång till ytterligare läkemedel på salen. Detta 

kan liknas med ett resultat som framkom i en studie av Fry och Dacey (2007) där 

sjuksköterskor ansåg att en hindrande faktor i deras läkemedelshantering var överfyllda 

läkemedelsvagnar. Deltagarna i samma studie upplevde precis som fokusgruppen att 

det var distraherande att behöva gå iväg för att hämta läkemedel (a.a.). I fokusgrupps-

diskussionen framkom även åsikter om en trång arbetsmiljö som ett hinder. Gurses och 

Carayon (2007) styrker detta då de i sin studie fann att 37 procent av intensivvårds-

sjuksköterskorna ansåg att trängsel i arbetsmiljön var ett problem. 

  

Intensivvårdssjuksköterskorna diskuterade arbetsmiljön nattetid. De ville inte störa 

patienterna med prassel och tänd belysning. Fokusgruppen ansåg att belysningen vid 

arbetsbänken var bristfällig och röster höjdes för att bereda läkemedel i läkemedels-

rummet nattetid. O’Sheas (1999) studie visar något motsägelsefullt, att felen som till 

störst del begås nattetid innefattar administreringstid, -sätt och hastighet. Felen dagtid 

består av fel läkemedel, -dos och beredningssätt vilket motsäger uppgifterna som 

framkom i denna studie, då dessa är fel som exempelvis kan orsakas av dålig belysning. 
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Tänd belysning nattetid upplevde dock fokusgruppen inte som positivt, intensivvårds-

sjuksköterskorna i fokusgruppen var även bekymrade för patienternas nattsömn. De 

ville inte störa patienterna med prassel och stark belysning. Detta kan förklaras av 

Fontaine, Briggs och Pope-Smith (2001) som menade att stark belysning nattetid kunde 

vara en stressfaktor för intensivvårdspatienter. De nämner precis som sjuksköterskorna 

i fokusgruppen att intensivvårdsavdelningar ofta är starkt ljussatta och att variationen 

mellan dag och natt är liten. 

 

Fokusgruppen upplevde att de behövde visa patienterna hänsyn och inte vara för 

högljudda, läkemedelsberedningen nattetid var ett exempel på detta. Att ljudnivån inte 

ska vara för hög nattetid styrks av Fontaine, et al., (2001) nämner att ljudnivån inte bör 

överstiga 35 decibel (dB) nattetid och att 10dB ökat ljud leder till att ljudet uppfattas 

dubbelt så högt. Dessutom fann Konkani och Oakley (2012) att ljudnivån nattetid på en 

intensivvårdsavdelning i genomsnitt var 60 dB. En anledning till att intensivvårds-

sjuksköterskorna inte ville störa patienternas nattsömn kan ha varit risken för förvirring 

och delirium som Wenham och Pittard (2009) nämner i sin studie. 

 

Deltagarna i fokusgruppen upplevde det som en fördel att ha läkare nära till hands där 

de beredde läkemedel, Pape et al. (2005) fann däremot att sjuksköterskor upplevde 

läkarens närvaro som distraherande i samband med läkemedelshantering.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppskattade närheten till patienterna och ansåg att de 

hade överblick. Detta bekräftar Bennett, et al., (2006) i sin studie där det framkom att 

när sjuksköterskorna beredde läkemedlen bedside ökade kontakten med patienterna. Att 

hantera läkemedel bedside ledde också till att de fick bättre tillgång till material som 

krävdes för läkemedelshantering. Införandet av läkemedelshantering på vårdsal ledde 

till förbättrad patientsäkerhet avseende läkemedelshantering samt en ökad 

arbetstillfredsställelse. 

Erfarenhetens värde 

I likhet med en studie av O’Kane (2012) ansåg deltagarna att de fann trygghet då de 

hade en erfaren kollega att tillgå vid hantering av läkemedel och spädningen var svår. I 

samma studie nämns det att stödet från erfarna kollegor var viktigt och kunde utgöra 

skillnaden mellan en bra och dålig dag på jobbet. I fokusgruppen framkom det att 
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nyblivna intensivvårdssjuksköterskor ansåg läkemedelshantering på sal som svårt, men 

att det blev lättare med tiden. En litteraturstudie av O´Shea (1999) visade däremot att 

lång erfarenhet som sjuksköterska inte ökar läkemedelskunskaperna. Samtidigt menar 

de dock att nyanställda sjuksköterskor oftare begår läkemedelsrelaterade misstag (a.a.). 

Deltagarna i fokusgruppen nämnde att nya intensivvårdssjuksköterskor lättare tappade 

koncentrationen vid läkemedelshantering, de var inte vana vid alla ljud och att ständigt 

vara tillgängliga. Krautscheid, et al., (2011) bekräftar detta då de fann att nyanställda 

och nyutbildad personal behöver tänka på hur de använder utrustningen samtidigt som 

de måste fatta kliniska beslut. Med åren lärde sig intensivvårdssjuksköterskorna att 

hantera detta, Rodrigues och Ferreira (2011) styrker detta då de i sin studie fann att 

rutinerade sjuksköterskor upplever stress i mindre utsträckning än nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Vidare fann Krautscheid, et al., (2011) att nyexaminerade 

sjuksköterskor önskade att lära sig hantera stress, distraktion och avbrott redan under 

utbildningen. I fokusgruppsintervjun yttrades liknande åsikter, de upplevde det som 

nödvändigt att lära sig hantera stress. 

Slutsats 

Resultatet visar att läkemedelshantering på vårdsal inte är helt enkelt, speciellt inte för 

den oerfarna intensivvårdssjuksköterskan. Med tiden vande sig intensivvårds-

sjuksköterskorna med arbetsmiljön. Det upplevdes då som en fördel, patientsäkerhets-

mässigt, att bereda läkemedel på vårdsal. Detta då de ständigt kunde vara nära 

patienten, dock upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att det fanns flera faktorer i 

arbetsmiljön som inte var optimala.  

Klinisk betydelse 

Inom intensivvården används en mängd potenta läkemedel, en felaktig dosering kan 

leda till katastrofala följder för patienten. Författarnas ambition med denna studie är att 

belysa risker och fördelar med läkemedelshantering på vårdsal. Vidare kan studien 

komma att ligga till grund för förbättringsarbete inom patientsäkerhet och läkemedels-

hantering på den berörda intensivvårdsavdelningen samt vidare forskning inom 

området, vilket i dagsläget saknas. 



 

  19 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Tidigare forskning angående läkemedelshantering på vårdsal är begränsad och berör 

inte intensivvårdsavdelningar. Den är inte heller speciellt riktad mot patientsäkerhets-

frågor. Större studier, utförda på fler avdelningar och med inriktning mot intensivvård 

samt patientsäkerhet vore önskvärt. Det vore också intressant med vidare forskning på 

intensivvårdsavdelningens design och arkitektur, detta så intensivvårdsavdelningar i 

framtiden skulle kunna konstrueras efter intensivvårdsmiljöns behov.  



 

20 

REFERENSER 

Abbey, M., Chaboyer, W. & Mitchell, M. (2012). Understanding the work of intensive 

care nurses: a time and motion study. Australian Critical Care: Official Journal of The 

Confederation of Australian Critical Care Nurses, 25(1), 13-22. 

doi:10.1016/j.aucc.2011.08.002 

 

Apkon, M., Leonard, J., Probst, L., DeLizio, L. & Vitale, R. (2004). Design of a safer 

approach to intravenous drug infusions: failure mode effects analysis. Quality & Safety 

in Health Care, 13(4), 265-271. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Ballangrud, R., Hedelin, B. & Hall-Lord, M. (2012). Nurses' perceptions of patient 

safety climate in intensive care units: a cross-sectional study. Intensive & Critical Care 

Nursing: The Official Journal of The British Association of Critical Care Nurses, 28(6), 

344-354. doi:10.1016/j.iccn.2012.01.001 

 

Benner, P.E., Hooper-Kyriakidis, P.L. & Stannard, D. (2011). Clinical wisdom and 

interventions in acute and critical care: a thinking-in-action approach. (2. ed.), New 

York: Springer. 

 

Bennett, J., Harper-Femson, L., Tone, J. & Rajmohamed, Y. (2006). Improving 

medication administration systems: an evaluation study. The Canadian Nurse, 102(8), 

35-39. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Benoit, E., Eckert, P., Theytaz, C., Joris-Frasseren, M., Faouzi, M. & Beney, J. (2012). 

Streamlining the medication process improves safety in the intensive care unit. Acta 

Anaesthesiologica Scandinavica, 56(8), 966-975. doi:10.1111/j.1399-

6576.2012.02707.x 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Carayon, P., & Alvarado, C. (2007). Workload and patient safety among critical care 

nurses. Critical Care Nursing Clinics of North America, 19(2), 121-129. Hämtad från 

database PubMed 

 

Cho, S., Mark, B., Yun, S. & June, K. (2011). Differences in intensive care unit work 

environments among and within hospitals using subscales and a composite measure of 

the Revised Nursing Work Index. Journal of Advanced Nursing, 67(12), 2637-2648. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05713.x 

 

Donchin, Y., Gopher, D., Olin, M., Badihi, Y., Biesky, M., Sprung, C., & ... Cotev, S. 

(2003). A look into the nature and causes of human errors in the intensive care unit. 

1995. Quality & Safety in Health Care, 12(2), 143-147. Hämtad från databasen 

CINAHL with Full Text 

 

Fontaine, D., Briggs, L. & Pope-Smith, B. (2001). Designing humanistic critical care 

environments. Critical Care Nursing Quarterly, 24(3), 21-34. Hämtad från databasen 

CINAHL with Full Text 

 



 

  21 

Fry, M. & Dacey, C. (2007). Factors contributing to incidents in medicine 

administration. Part 2. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 16(11), 

676-681. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text  

 

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-112. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text 

 

Gurses, A. & Carayon, P. (2007). Performance obstacles of intensive care nurses. 

Nursing Research, 56(3), 185-194. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text 

 

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Konkani, A. & Oakley, B. (2012). Noise in hospital intensive care units—a critical 

review of a critical topic. Journal of Critical Care, 27(5), 522.e1-9. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2011.09.003 

 

Krautscheid, L. C., Orton, V. J., Chorpenning, L. & Ryerson, R. (2011). Student Nurse 

Perceptions of Effective Medication Administration Education. International Journal 

of Nursing Education Scholarship, 8(1), 1-15. doi:http://dx.doi.org/10.2202/1548-

923X.2178 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I B. 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård (s.187-201). (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. (2. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Moreno, R., Rhodes, A. & Donchin, Y. (2009). Patient safety in intensive care 

medicine: the Declaration of Vienna. Intensive Care Medicine, 35(10), 1667-1672. 

doi:10.1007/s00134-009-1621-2 

 

Murdoch, L. & Cameron, V. (2008). Smart infusion technology: a minimum safety 

standard for intensive care?. British Journal of Nursing, 17(10), 630. 

 

O'Kane, C. (2012). Newly qualified nurses experiences in the intensive care unit. 

Nursing in Critical Care, 17(1), 44-51. doi:10.1111/j.1478-5153.2011.00473.x 

 

O'Shea, E. (1999). Factors contributing to medication errors: a literature review. 

Journal of Clinical Nursing, 8(5), 496-504. . Hämtad från databasen CINAHL with 

Full Text 

 

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

J. (2005). Innovative approaches to reducing nurses' distractions during medication 

administration. Journal of Continuing Education in Nursing, 36(3), 108. Hämtad från 

databasen CINAHL with Full Text 

 



 

22 

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

for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 

& Wilkins 

 

Pronovost, P., Thompson, D., Holzmueller, C., Lubomski, L. & Morlock, L. (2005). 

Defining and measuring patient safety. Critical Care Clinics, 21(1), 1. Hämtad från 

databasen CINAHL with Full Text 

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård. ( 2012). Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Hämtad från 

http://www.swenurse.se/Publikationer--

Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/Kompetensbeskrivning-leg-sjukskoterska-med-inriktning-mot-intensivvard/  

 

Rodrigues, V. & Ferreira, A. (2011). Stressors in nurses working in intensive care units. 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, 19(4), 1025-1032. Hämtad från databasen 

CINAHL with Full Text 

 

SFS 2010:659.  Patientsäkerhetslag. Hämtad 4 december, 2012, från Riksdagen, 

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

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

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 4 

december, 2012, från Socialstyrelsen, 

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

1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2008). Vårdskador inom somatisk slutenvård. Hämtad 8 februari, 

2013, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8622/2008-109-

16_200810916_rev2.pdf 

 

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

i hälso- och sjukvården. Hämtad 4 december, 2012, från Socialstyrelsen, 

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

 

Stubberud, D. (2009). Intensivvårdssjuksköterskans målgrupp och arbetsplats. I B. 

Gulbrandsen, T & Stubberud, D (Red.). Intensivvård Avancerad omvårdnad och 

behandling (s. 19-23). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Svenska intensivvårdsregistret. (2012). Årsrapport 2011, sammanfattning, analys och 

reflektioner. Från 

http://www.icuregswe.org/Documents/Annual%20reports/2011/SIR_Arsrapport_Analy

s_2011.pdf 

 

Tang, F., Sheu, S., Yu, S., Wei, I. & Chen, C. (2007). Nurses relate the contributing 

factors involved in medication errors. Journal of Clinical Nursing, 16(3), 447-457. 

Hämtad från databasen CINAHL with Full Text 

 

Valentin, A., Capuzzo, M., Guidet, B., Moreno, R., Dolanski, L., Bauer, P. & Metnitz, 

P. (2006). Patient safety in intensive care: results from the multinational Sentinel 



 

  23 

Events Evaluation (SEE) study. Intensive Care Medicine, 32(10), 1591-1598. Hämtad 

från databasen CINAHL with Full Text 

 

van Dam, K., Meewis, M., & van der Heijden, B. (2013). Securing intensive care: 

towards a better understanding of intensive care nurses' perceived work pressure and 

turnover intention. Journal of Advanced Nursing, 69(1), 31-40. doi:10.1111/j.1365-

2648.2012.05981.x 

 

Wenham, T. & Pittard, A. (2009). Intensive care unit environment. Continuing 

Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, (9)(6), 178-183. doi: 

10.1093/bjaceaccp/mkp036  

 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. (2., uppdaterade och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Wulff, K., Cummings, G., Marck, P. & Yurtseven, O. (2011). Medication 

administration technologies and patient safety: a mixed-method systematic review. 

Journal of Advanced Nursing, 67(10), 2080-2095. doi:10.1111/j.1365-

2648.2011.05676.x 

 



 

24 

 BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Inledningsfråga och Inkilningsfrågor 

 

* Vad har ni för erfarenheter av att bereda läkemedel på vårdsal och hur anser ni 

att detta fungerar kopplat till patientsäkerheten? * 

 

Baserat på detta: Vad anser ni att det finns för fördelar och vad anser ni det finns för 

nackdelar med läkemedelshantering på vårdsal? 

 

Har ni upplevt att patientsäkerheten påverkats av detta? 

 

* Kan ni berätta om en specifik situation angående läkemedelshantering på vårdsal 

relaterat till patientsäkerhet?* 

 

Hur anser ni att läkemedelshanteringen på den aktuella avdelningen fungerar i 

nuläget? 

 

*  = Frågor som ställdes under intervjun 
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Bilaga 2 

Deltagarinformation  
 
  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Besides being bedside: Läkemedelshantering på 

vårdsal ur ett patientsäkerhetsperspektiv 

 
Området vi önskar studera är: Läkemedelshantering på vårdsal 

  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning. Intervjun tar ca 45-60 

minuter att genomföra 

 

Dina svar kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga enskilda 

deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst, även under pågående intervju, och utan 

förklaring avbryta ditt deltagande. Det material som du eventuellt bidragit med kommer 

att skiljas ut och exkluderas ifrån studien.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till en 

förbättrad patientsäkerhet.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  
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