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Abstrakt 
Introduktion: Det finns många fördelar med parenteral administrering, exempelvis ger 

det hög biotillgänglighet och snabb systemisk insättning. Men eftersom kroppens 

naturliga försvarsbarriärer förbigås kan kontaminerade parenterala läkemedel leda till 

allvarlig patientskada eller i värsta fall död. För att undvika detta är det viktigt att 

personalen som iordningställer de parenterala läkemedlen arbetar aseptiskt.  

Syfte: Att utreda skillnader i säkerhet och kvalité vid iordningställande av parenterala 

läkemedel när det utförs av sjuksköterskor jämfört med farmaceuter. 

Metod: En observationsmall utformades innehållande sex olika parametrar som ansågs 

mäta säkerhet och kvalité vid iordningställande av parenterala läkemedel. 

Observationsmallen användes för observation av sjuksköterskor och farmaceuter när de 

iordningställde parenterala läkemedel på fyra olika avdelningar på Akademiska 

sjukhuset. Statistisk analys utfördes med Pearson´s Chi2-test. P-värden under 0,05 

ansågs vara signifikanta. 

Resultat: Totalt observerades 276 iordningställanden av parenterala läkemedel utförda 

av 14 sjuksköterskor och 3 farmaceuter. Farmaceuterna utförde fem av de sex 

parametrarna signifikant fler gånger (p<0,0001) än sjuksköterskorna, med ett 

genomsnitt på 31,2 procentenheter högre. Det fanns även signifikanta skillnader inom 

samma yrke. 

Slutsats: Dessa resultat tyder på att kvalitén och säkerheten är beroende av vilken 

personal som iordningställer. Vad dessa skillnader beror på kan inte fastställas utifrån 

denna undersökning. Att farmaceuter fick bättre resultat kan bero på deras breda 

läkemedelskunskaper, men det går inte att utesluta andra anledningar. Andra faktorer 

som kan spelat in är de olika typerna av arbetssätt samt vilken typ av avdelning de 

arbetade på. För att säkerställa dessa resultat bör en mer omfattande studie genomföras 

med fler observerad personal. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Att injicera läkemedel till kroppen är ett mycket effektivt och smidigt sätt att 

administrera läkemedel, men det kan också orsaka skada om läkemedlet har hanterats 

fel. Läkemedel som ska injiceras ska vara fria från bakterier och oönskade partiklar, 

annars riskeras patienter att bli allvarligt sjuka och i värsta fall avlida. Det är därför 

viktigt att dessa läkemedel hålls rena när personalen förbereder dem.  

I denna studie undersöktes det om det var någon skillnad på hur farmaceuter och 

sjuksköterskor förberedde läkemedel som skulle injiceras till patienter med avseende på 

säkerhet och kvalité. Detta utfördes genom att observera totalt 14 sjuksköterskor och 3 

farmaceuter när de förberedde läkemedel på fyra olika avdelningar på Akademiska 

sjukhuset.  

Det visade sig att det var stor skillnad på kvalitén och säkerheten beroende på vilken 

personal som hade förberett läkemedlet. Farmaceuterna utförde fem av de sex utvalda 

rutinerna (som ansågs mäta kvalité och säkerhet) i genomsnitt 31,2 procentenheter fler 

gånger jämfört med sjuksköterskorna. Men det var även stora skillnader hur ofta 

rutinerna utfördes inom samma yrke. Vad dessa skillnader beror på kan dock inte 

fastställas från denna studie. Farmaceuternas bättre resultat skulle kunna bero på deras 

breda läkemedelskunskaper, men det går inte att utesluta andra anledningar.  

Att anställa farmaceuter verkar kunna öka kvalitén och säkerheten kring läkemedel som 

ska injiceras. Men för att kunna säkerställa dessa resultat bör det genomföras en 

liknande studie men med fler observerad personal.  
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Introduktion 

Inledning 

Läkemedel är en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Med hjälp av läkemedel kan 

många sjukdomar botas, lindras eller förebyggas. Men trots den stora nyttan är det 

dessvärre inte problemfritt. Enligt en journalgranskning mellan 2013-2016 var 10 % av 

de skador patienter drabbats av i Sverige läkemedelsrelaterade (1).  

En läkemedelsrelaterad skada kan uppstå av flera olika anledningar, till exempel 

felaktig läkemedelshantering (2). Enligt socialstyrelsens författning (SOSFS 2012:9) 

avser läkemedelshantering: ordination, rekvisition, förvaring, iordningställande samt 

administrering av läkemedel (3). Detta är arbetsuppgifter som oftast utförs av 

sjuksköterskorna och har visat sig vara mycket tidskrävande. En studie från 

Akademiska sjukhuset visade att 25 % av sjuksköterskornas tid spenderas på just 

läkemedelshantering (4).  

En stor del av läkemedelshanteringen är iordningställande av läkemedel. Detta är en 

uppgift som sjuksköterskor traditionellt har utfört, men enligt dagens föreskrifter 

(HSLF-FS 2017:37) får läkemedel iordningsställas av antingen sjuksköterskor, läkare, 

tandläkare, receptarier eller apotekare (3). Detta har öppnat upp möjligheten att anställa 

farmaceuter för att avlasta sjuksköterskor vilket därmed skulle leda till frigjord 

sjukskötersketid som exempelvis skulle kunna läggas på patienter. Detta skulle kunna 

vara väldigt positivt i dagsläget då det i Sverige är brist på sjuksköterskor (5). 

Det kan även finnas andra fördelar med att anställa en farmaceut för att iordningställa 

läkemedel. Farmaceuter har breda kunskaper inom bland annat farmakodynamik, 

farmakokinetik, kompatibilitet samt galenisk farmaci vilket kan vara en välbehövd 

kompetens på avdelningar med mycket läkemedelsanvändning. För vissa 

läkemedelsberedningar, som exempelvis parenterala läkemedel som injiceras till 

kroppen, kan det vara bra att ha dessa kunskaper. Tidigare studier har visat att vissa 

parenterala beredningar, så som infusioner, har extra hög risk för avvikelser (6–8). Detta 

kan bero på misstag vid iordningställandet, exempelvis felberäkning eller oprecis 

uppmätning av volymer, otillräcklig upplösning vid spädning, hög arbetsbelastning eller 
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oerfaren personal. I en studie av Parshuram, et al. som utfördes i Kanada observerades 

118 sjuksköterskor när de iordningställde infusioner. Av dessa blev 161 av totalt 464 

(34,7 %) beredningar fel koncentration (8). Deras slutsats var att genom att minska 

arbetsbördan för sjuksköterskorna eller att köpa in färdigberedda läkemedel skulle 

risken för fel minska. En annan studie som utfördes av Adapa, et al. bekräftade 

resultaten att sjuksköterskor signifikant fler gånger erhöll fel koncentration när de 

iordningställt parenterala läkemedel jämfört med om de köpts in färdigberedda från 

apotek där farmaceuter utfört iordningställandet (9).  

Det pågår ett stort projekt på Akademiska sjukhuset för att omstrukturera den 

läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering som finns idag för att skapa en mer 

säker och effektiv läkemedelskedja. Det planeras bland annat att införas ett system för 

dosdispenserade läkemedel via rörpost och läkemedelsautomater till avdelningarna. Det 

är däremot fortfarande oklart vad det bästa sättet är för att optimera den 

läkemedelshantering som består av iordningställandet av parenterala läkemedel. Ett 

alternativ skulle kunna vara att köpa in parenterala läkemedel färdigberedda eller ha 

apparatur för sprut- och påsfyllning vilket skulle ta bort en del av det iordningställande 

som sker på avdelningarna. En annan intressant lösning skulle vara att anställa 

beredningsfarmaceuter för att iordningställa läkemedel. Det skulle därför vara intressant 

att undersöka om dessa farmaceutiska kunskaper gör någon skillnad i praktiken vid 

iordningställande av parenterala läkemedel.  

Parenterala läkemedel  

Parenteral administrering betyder bokstavligen att läkemedlet administreras utanför 

magtarmkanalen, men i praktiken handlar det vanligtvis om ett läkemedel som ges via 

injektion (10). Detta innefattar bland annat intravenös, intramuskulär och subkutan 

administrering.  

Det finns många fördelar med att administrera läkemedel parenteralt, exempelvis deras 

höga biotillgänglighet och snabba systemisk insättning (10). För vissa läkemedel som 

tas upp väldigt dåligt vid peroral administration, exempelvis insulin eller vissa 

antibiotika, har parenteral administrering varit avgörande. Det har även möjliggjort 
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läkemedelstillförsel till medvetslösa patienter. Detta är några av de många anledningar 

som gör det väldigt attraktivt för vårdavdelningar att använda parenterala läkemedel. 

Men eftersom det är ytterst viktigt med hygienrutiner när parenterala läkemedel 

hanteras krävs det att det finns bra lokaler/utrustning samt välutbildad personal.  

Aseptiskt arbetssätt 

Eftersom läkemedel som administreras parenteralt förbigår kroppens naturliga 

försvarssystem och barriärer är det viktigt att läkemedlet håller god kvalité genom att 

vara sterilt samt fria från oönskade partiklar (10). Detta är bland annat väldigt viktigt 

eftersom produkter av vissa bakterier, så som pyrogener och endotoxiner, vill undvikas 

för att undvikas för att förhindra allvarlig hälsoskada.   

Om parenterala läkemedel med mikrobiell kontaminering administreras riskerar 

patienten att kan bli allvarligt sjuk eller i värsta fall avlida (11). I en systematisk 

litteraturstudie från 2015 som inkluderade 34 studier observerades att 3,7 % av de 

iordningställda parenterala läkemedlen som iordningsställts på avdelning varit 

kontaminerade, dessvärre ansågs kvalitén vara låg för många av dessa studier vilket gör 

att detta resultat är osäkert (11). 

Att arbeta aseptisk innebär att det sterila läkemedlet bibehålls sterilt, och det är så 

personalen ska arbeta när de hanterar parenterala läkemedel enligt nationella riktlinjer 

(12). För att kunna uppnå det har Region Uppsala sammanställt en rutin för hur 

läkemedel ska iordningställas (13).  

Säkerhet 

På en vårdavdelning finns det olika typer av säkerhet. En väsentlig del i detta är 

patientsäkerheten, som definieras som ”skydd mot vårdskada” enligt 

patientsäkerhetslagen (14). Detta innebär att patienter inte ska komma till skada av 

någon åtgärd som hälso- och sjukvård vidtar eller nödvändiga åtgärder som inte 

genomförs (15). Läkemedel av dålig kvalité medför alltså en risk för patientsäkerheten.  



UPPSALA UNIVERSITET Kvalitét och säkerhet vid iordningställande av parenterala 

läkemedel  

  

 2019-05-27  

 

 

8 

En annan typ av säkerhet som är viktig är arbetssäkerheten. Detta är viktigt för att 

personalen ska vara skyddad mot de risker som kan uppstå på arbetsplatsen. Det kan 

handla om onödig exponering av läkemedel som kan medföra bestående skada, bland 

annat läkemedel som kan orsaka överkänslighet eller annan skada genom sina 

toxikologiska egenskaper (16). Det står även beskrivit i AFS 2005:5 att injektions- och 

infusionsläkemedel ska tillredas så att exponering minimeras, detta görs lättast genom 

att använda skyddsutrustning.  

Syfte 
Att utreda skillnader i säkerhet och kvalité vid iordningställande av parenterala 

läkemedel när det utförs av sjuksköterskor jämfört med farmaceuter. 
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Metod 

Utformning av observationsmall  

En observationsmall (bilaga 1) utformades innehållande sex olika parametrar som togs 

fram från Region Uppsalas rutin för iordningställande av läkemedel (13) samt 

vårdhandbokens instruktioner för iordningställande av läkemedel (12). Dessa framtagna 

parametrar ansågs mäta säkerhet samt kvalité vid iordningställande av parenterala 

läkemedel. Dessa parametrar kunde antingen registreras som ”utfört” eller ”ej utfört”, 

om den observerade utfört parametern otillräckligt registrerades det som ”ej utfört”. 

Parameter 1: Basal handhygien innan iordningställande. Detta är viktigt för att minska 

risken att läkemedlet kontamineras. Enlig vårdhandboken innebär detta att handtvätt ska 

utföras om: det finns synligt smuts på händerna eller om händerna känns smutsiga, om 

personalen har varit i kontakt med en patient som har kräkningar eller diarré samt om 

händerna har blivit nedsmutsade av någon kroppsvätska (17). Händerna ska alltid 

desinfekteras innan hantering av läkemedel, om handtvätt har utförts ska 

desinfekteringen göras efteråt. Eftersom det inte genomfördes några observationer 

utanför läkemedelsrummet och det var svårt att avgöra om personalen behövde 

genomföra handtvätt räknades denna parameter som utförd om desinfektion av händerna 

hade genomförts.  

Parameter 2: Skyddshandskar används vid iordningställande. Skyddshandskar bör 

enligt vårdhandboken användas för att skydda personalen mot direkt kontakt av 

läkemedel eftersom de exempelvis kan vara allergena samt att det finns en risk att det 

absorberas genom huden (12). 

Parameter 3: Arbetsbänk rengjord före iordningställande. Detta ska utföras för att 

minska risken att kontaminera det läkemedlet som iordningställs samt att skydda 

personalen från eventuella läkemedelsrester från tidigare iordningställande som kan 

finnas kvar på bänken. 

Parameter 4: Skyddsutrustning används vid iordningställande av riskläkemedel. Detta 

ska användas för att skydda personalen från kontakt av riskläkemedel (dessa läkemedel 

finns listade i bilaga 1 i Region Uppsalas rutin för iordningställande) (13). 

Skyddsutrustning för antibiotika räknades som skyddshandskar tillsammans med 
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antingen dragskåp, dragbänk, punktutsug, säkerhetsskåp eller att ett slutet system 

användes. Vid övriga riskläkemedel skulle skyddshandskar användas (12). 

Parameter 5: Ampullhals/injektionsflaskans membran har desinfekterats. Detta ska 

göras på förpackningar som inte är sterila för att minska kontaminationsrisken av 

läkemedlet (13).  

Parameter 6: Arbetsbänk rengjord efter iordningställande. För att minska risken att 

nästa läkemedel som iordningställs på arbetsbänken kontamineras och för att skydda 

personal som kan komma i kontakt med arbetsbänken är det viktigt att bänken 

desinfekteras. 

Datainsamling  

Observationsmallen användes för direkt observation av antingen sjuksköterskor eller 

farmaceuter när de iordningställde parenterala läkemedel på fyra olika avdelningar på 

Akademiska sjukhuset. Alla avdelningar bestämdes innan observationerna påbörjades 

för att minska risken för bias. Utvalda avdelningar var infektionsavdelningen och 

kirurgavdelningen för observation av sjuksköterskor samt neurokirurgens 

intensivvårdsavdelning (NIVA) och hematologen för observation av farmaceuter. Alla 

observationer utfördes under dagtid på avdelningarna eftersom farmaceuterna endast 

jobbade dessa tider. Personalen fick inte veta vilka parametrar observationsmallen 

innehöll. 

Muntligt samtyckte erhölls från avdelningschefer samt berörd personal innan 

observationerna påbörjades. Ingen data som kunde kopplas till en enskild patient 

insamlades.  

Statistik  

För statistisk analys av insamlad data användes analysprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). För att kunna analysera samband och dra slutsatser om 

statistisk signifikans mellan grupperna användes Pearson´s Chi2-test. P-värden under 

0,05 ansågs vara signifikanta.  
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Resultat 
Totalt observerades 276 iordningställande av parenterala läkemedel från de fyra 

avdelningarna, fördelningen av observationerna visas i figur 1. På 

infektionsavdelningen och kirurgavdelningen observerades sju sjuksköterskor på varje 

avdelning. På NIVA observerades en farmaceut och på hematologen observerades två 

farmaceuter. 

 

Resultaten visade att det fanns klara skillnader i hur ofta de olika parametrarna 

genomfördes genom grupperna. Farmaceuterna utförde fem av de sex parametrarna 

signifikant fler gånger (p<0,0001), med en genomsnittlig skillnad på 31,2 

procentenheter högre, jämfört med sjuksköterskorna (figur 2). Den enda parametern 

som inte visade någon signifikant skillnad mellan farmaceuter och sjuksköterskor var 

parameter ”4. skyddsutrustning användes”. 

 

50; 18%

87; 31%

60; 22%

79; 29%

Fördelning av observationer

NIVA Hematologen Infektionavdelningen Kirurgavdelningen

Figur 1. Med hjälp av en observationsmall studerades farmaceuter och sjuksköterskor när de 

iordningställde parenterala läkemedel. Detta genomfördes på fyra olika avdelningar på Akademiska 

sjukhuset, NIVA, hematologen, infektionsavdelningen och kirurgavdelningen. Figuren visar antalet 

observationer för varje avdelning samt fördelningen i procent mellan avdelningarna.  
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Det visade sig även vara skillnader mellan de olika avdelningarna inom samma yrke. 

Sjuksköterskorna på infektionsavdelningen utförde parameter 1, 2, 4 och 5 signifikant 

fler gånger (p<0,0001) jämfört med sjuksköterskorna på kirurgavdelningen med en 

genomsnittlig skillnad på 46,9 procentenheter (figur 3). 

Vid jämförelse mellan farmaceuterna upptäcktes det att farmaceuten på NIVA 

signifikant utförde parameter 3 (p<0,0001) och 5 (p<0,05) fler gånger, med 73 

respektive 10 procentenheter högre, jämfört med farmaceuterna på hematologen. 

Farmaceuterna på hematologen utförde däremot parameter 2 signifikant fler gånger 

(p<0,0001), med 28 procentenheter högre, än farmaceuten på NIVA (figur 4). 
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Sjuksköterskor

Figur 2. Farmaceuter jämfört med när sjuksköterskor iordningställde parenterala läkemedel med avseende på 

sex förbestämda parametrar. På y-axeln visas hur ofta parametern utfördes i procent och x-axeln visar 

parametrarna. Signifikant skillnad (p<0,0001) kunde ses för parameter 1,2,3,5 och 6 men inte för parameter 4.  
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Figur 3. Sjuksköterskorna från kirurgavdelningen och infektionsavdelningen jämfördes mot varandra från 

när de iordningställt parenterala läkemedel. På y-axeln visas hur ofta parametern utfördes i procent och x-

axeln visar parametrarna. Infektionsavdelningen utförde parameter 1, 2, 4 och 5 signifikant fler gånger 

(p<0,0001) än kirurgavdelningen.  

Figur 4. Farmaceuterna från NIVA och hematologen jämförda mot varandra när de iordningställer 

parenterala läkemedel med avseende på sex förbestämda parametrar. På y-axeln visas hur ofta parametern 

utfördes i procent och x-axeln visar parametrarna. NIVA utförde parameter 3 och 6 signifikant fler gånger 

(p<0,05) jämfört med hematologen men hematologen utförde parameter 2 signifikant fler gånger än NIVA.  
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För att säkerställa att det verkligen fanns skillnader mellan farmaceuter och 

sjuksköterskor jämfördes även de sämre resultaten för farmaceuterna mot de bättre 

resultaten för sjuksköterskorna. Farmaceuternas sämre resultat var signifikant högre på 

parameter 1 (p<0,05), 3 (p<0,0001), 5 (p<0,0001) och 6 (p<0,05), med en genomsnittlig 

skillnad på 13 procentenheter. Men sjuksköterskorna på infektionsavdelningen utförde 

parameter 2 signifikant fler gånger (p<0,0001) jämfört med farmaceuten på NIVA, med 

48 procentenheters skillnad. På parameter 4 kunde ingen signifikant skillnad observeras.  

Bifynd 

Utöver observationsmallen kunde även andra intressanta fynd observeras. Det 

observerades att många av sjuksköterskorna hade bristfällig sprutteknik. Under ett 

flertal iordningställande utjämnades inte trycket i läkemedelsförpackningen som 

användes vilket i vissa fall orsakade att läkemedelsinnehållet antingen sprutades ut av 

högt tryck eller var väldigt svårt att extrahera på grund av lågt tryck. I de fallen 

läkemedelsinnehållet sprutades ut vidtogs inga åtgärder, så som att städa av 

arbetsbänken från läkemedelsspill eller göra om iordningställandet eftersom 

läkemedelsdosen kunde blivit lägre. Frekvensen av dessa fynd mättes dessvärre inte 

men observerades vid upprepade tillfällen.  

Ett annat intressant fynd var att avdelningarna arbetade med iordningställandet av 

parenterala läkemedel på väldigt olika sätt. På kirurgavdelningen iordningställde varje 

sjuksköterska de parenterala läkemedlen som var till sina egna patienter men på 

infektionsavdelningen var det en eller två sjuksköterskor som iordningställde samtliga 

parenterala läkemedel till hela avdelningens patienter. Farmaceuten på NIVA 

iordningställde läkemedel om någon sjuksköterska efterfrågade det medan 

farmaceuterna på hematologen varje dag fick en lista med alla läkemedel som skulle 

iordningställas för hela avdelningen.  
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Diskussion 

Viktiga fynd 

Jämförelse mellan sjuksköterskor och farmaceuter 

Resultaten från denna studie tyder på att det finns vissa skillnader på när farmaceuter 

och sjuksköterskor iordningställer parenterala läkemedel. Trots att resultaten skiljde sig 

mycket mellan yrkesgrupperna var det signifikant skillnad på fyra parametrar när de 

sämre resultaten från farmaceuterna jämfördes mot de bättre resultaten för 

sjuksköterskorna. Resultaten från dessa observationer tyder på att farmaceuterna oftare 

utföra basal handhygien, rengöring av arbetsbänken innan iordningställande, 

desinfektering av membran och halsen på glasampuller samt att rengöring av 

arbetsbänken efteråt. Det var däremot ingen signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna 

(när alla farmaceuter jämfördes mot alla sjuksköterskor) på att använda 

skyddsutrustning vid riskläkemedel. 

Farmaceuterna genomförde basal handhygien innan iordningställandet 100 % av alla 

observationer jämfört med sjuksköterskorna som endast utförde detta 66 % av 

observationerna. Liknande resultat gäller för desinfektion av membran och halsen på 

glasampuller, där farmaceuterna utförde denna parameter 95 % av observationerna 

medan sjuksköterskorna endast gjorde det 40 % av observationerna. När det kommer till 

att rengöra arbetsbänken innan och efter iordningställande utförde farmaceuterna detta 

signifikant fler gånger än sjuksköterskorna. Farmaceuterna rengjorde arbetsbänken före 

iordningställandet 44 % av observationerna och sjuksköterskorna endast 1 % av 

observationerna. Efter iordningställandet rengjordes arbetsbänken av farmaceuterna 10 

% av observationerna medan det inte utfördes någon gång av sjuksköterskorna.  

Dessa skillnader skulle kunna bero på farmaceuternas djupare läkemedelskunskaper, 

vilket därmed leder till högre kvalité och säkerhet. Men det kan inte uteslutas att det 

även kan bero på andra anledningar, så som att sjuksköterskorna har hög arbetsbörda 

vilket gör att vissa moment i arbetsuppgifterna bortprioriteras eller glöms bort. Tidigare 

studier har bekräftat att risken ökar att det blir något fel vid iordningställandet då det är 

hög arbetsbörda för sjuksköterskor (6,8).  
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Det observerades att sjuksköterskorna hade sämre sprutteknik jämfört med 

farmaceuterna, vilket bland annat orsakade läkemedelsspill och osäkerhet av 

läkemedelsdosen. Eftersom inga åtgärder vidtogs kan detta ha påverkat säkerheten på 

avdelningarna. Både patientsäkerheten, eftersom patienten riskerade att få en för låg dos 

av sitt läkemedel, men även arbetssäkerheten för personalen eftersom läkemedelsspillet 

låg kvar på arbetsbänken där sjuksköterskorna lätt kommer i kontakt med det.  

Det fanns även signifikant skillnad vid användning av skyddshandskar när alla 

farmaceuter jämförs mot alla sjuksköterskor, men det skiljer sig mycket inom båda 

yrkesgrupperna. Farmaceuterna på hematologen och sjuksköterskorna på 

infektionsavdelningen använde skyddshandskar under alla observerade 

iordningställande medan farmaceuten på NIVA och sjuksköterskorna på 

kirurgavdelningen endast gjorde det 52 % respektive 46 % av observationerna. Detta 

kan bero på att hematologen och infektionsavdelningen iordningställer betydligt fler 

riskläkemedel, där skyddshandskar ska användas, än de två andra avdelningarna, vilket 

kan påverkat resultatet. Enligt riktlinjerna står det att skyddshandskar bör användas vid 

iordningställande av alla läkemedel för att skydda sig själv (12), men personalen kan 

bedömt risken som liten. Eftersom det är svårt att veta om personalen på NIVA och 

kirurgavdelningen gjort någon riskbedömning ifall skyddshandskar behöver användas 

eller inte kan detta leda till att resultaten är missvisande.  

Jämförelser mellan sjuksköterskor 

Mellan de olika avdelningarna fanns det stora skillnader även inom samma yrkesgrupp. 

Detta tyder på att det inte enbart är utbildning som avgör hur personalen iordningställer 

parenterala läkemedel. Det var störst skillnader mellan sjuksköterskorna. 

Infektionsavdelningen utförde fyra av parametrarna signifikant fler gånger än 

kirurgavdelningen (figur 3). Dessa parametrar var: basal handhygien utfördes (94 % 

jämfört med 46 %), skyddshandskar användes (100 % jämfört med 46 %), 

skyddsutrustning vid iordningställande av riskläkemedel användes (100 % jämfört med 

68 %) samt desinfektion av membran/glasampuller utfördes (70 % jämfört med 17 %). 

På en infektionsavdelning är det väsentligt med god hygien för att hålla risken att föra 

smitta vidare så låg som möjligt. En möjlig hypotes är att personalen på 
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infektionsavdelningen därför har hygienrutiner mer inpräglat än personal på vissa andra 

avdelningar, och därför fick bättre resultat. 

Som tidigare nämnt varierar arbetssättet en hel del mellan de olika avdelningarna. Det är 

troligt att detta skulle kunna leda till en del av skillnaderna. Användandet av 

skyddsutrustning vid iordningställande av riskläkemedel kan ha påverkats positivt av 

infektionsavdelningen arbetssätt. Eftersom de iordningställer många riskläkemedel åt 

gången kanske det känns mer naturligt att starta upp dragskåpet jämfört med om en 

sjuksköterska på kirurgavdelningen ska iordningställa ett enda riskläkemedel.  

Enligt avdelningschefen på infektionsavdelningen anställer de ofta nyexaminerade 

sjuksköterskor samt att de ofta har sjuksköterskestudenter som gör sin praktik på plats. 

Detta kan leda till att avdelningen håller sig bättre uppdaterade om nya rutiner kring 

iordningställande och därmed fick så goda resultat jämfört med kirurgavdelningen. 

Jämförelse mellan farmaceuter 

Det observerades en del skillnader mellan avdelningarna med farmaceuter. Tre av 

parametrarna hade skillnader som var statistiskt signifikanta. Hematologens farmaceuter 

använde skyddshandskar betydligt oftare än NIVA (100 % jämfört med 52 %) medan 

farmaceuten på NIVA städade av arbetsbänken före och efter iordningställandet oftare 

än de på hematologen (90 % respektive 16 % jämfört med 17,2 % respektive 5,7 %). 

Även bland farmaceuterna skulle det kunna vara de olika arbetssätten som påverkar 

resultaten. På hematologen iordningställer de många parenterala läkemedel under snabb 

följd vilket skulle kunna orsaka att rengöring av arbetsbänk bortprioriteras. På NIVA 

däremot är det ofta lite lugnare tempo för farmaceuten och när hon skulle iordningställa 

var det oftast endast ett fåtal läkemedel, vilket kan ha gjort att det fanns mer tid att 

uppfylla hygienrutinerna.  

Aseptiskt arbetssätt 

Som tidigare nämnt ska parenterala läkemedel iordningställas aseptiskt enligt nationella 

riktlinjer (12) och enligt Region Uppsalas rutin (13). Det är dessvärre osäkert att så är 

fallet för alla läkemedelsberedningarna som utförs på avdelningarna idag utifrån de 

resultatet som erhölls i denna studie. Med bristfälliga hygienrutiner riskeras läkemedlet 
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att kontamineras vilket skulle kunna påverka patientsäkerheten (11). Genom en insats 

där personalen får en kortare utbildning av de rutiner som finns skulle situationen kunna 

förbättras relativt enkelt.  

Det finns även andra alternativ för att försörja sjukhuset med parenterala läkemedel. 

Många läkemedel går att köpa in färdigberedda. Det finns en del fördelar med detta. 

Dessa beredningar har säkrare kontroll på renhet eftersom det är så höga krav på 

tillverkningslokalerna samt att personalens arbetsteknik regelbundet valideras (18,19). 

Enligt studien av Adapa, et al. kan färdigberedda läkemedel från antingen apotek eller 

industri minska risken för läkemedelsfel (9). Deras resultat visade också att 

sjuksköterskorna sparade mycket tid när färdigberedda läkemedel användes. Men att 

köpa in läkemedel färdigberedda kan dock leda till negativa konsekvenser också, så som 

att kostnaden kan öka. Det är även observerat att oerfaren personal oftare orsakar fel vid 

iordningställande (6), och eftersom det skulle bli svårt att ersätta all iordningställning av 

parenterala läkemedel på en avdelning skulle det kunna öka risken för fel vid de få som 

måste iordningställas på plats. Det kan gälla för läkemedel som inte kan beställas 

färdigberedda eller för läkemedel som måste administreras akut om det inte finns färdigt 

på avdelningen.  

Styrkor och svagheter med studien  

En svaghet med studien är det låga antalet observerad personal. Totalt observerades 20 

stycken olika individer, varav endast tre av dessa var farmaceuter. På de fyra 

observerade avdelningarna jobbade personalen också väldigt olika när de 

iordningställde parenterala läkemedel. Huruvida arbetssätten är representativa är 

därmed svårt att fastställa utan observationer på fler avdelningar. Sammantaget är det 

därför svårt att veta om resultaten kan representera yrkesgrupperna korrekt. De stora 

skillnaderna i arbetssätt är dock en observation i sig. 

Den stora mängden observationer av samma personal bör ha minskat risken för 

observatörseffekt (Hawthorneeffekt) (20) eftersom denna ofta är kortlivad. Enligt en 

studie där läkare observerades visade det sig att följsamheten till rutiner ökade med 13 

% i början av observationerna för att sedan återgå till det normala efter ca 10-15 
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observationer (21).  Trots att ingen observationseffekt noterades går det inte att utesluta 

viss påverkan. Detta skulle möjligen kunnat undvikas med andra metoder, exempelvis 

kamerainspelning när personalen iordningställde.  

Under observationerna fanns det väldigt lite utrymme för observatören att göra någon 

egen tolkning. Antingen kunde de olika parametrarna utföras eller inte utföras, vilket 

leder till ett säkrare resultat med lägre risk för bias. 

Framtida studier 

För att kontrollera att dessa resultat är korrekta skulle en liknande studie men med fler 

personal från andra avdelningar vara bra för att få en mer heltäckande bild av sjukhuset. 

Det skulle också vara intressant att undersöka om en kortare utbildning eller andra 

interventioner skulle göra någon nytta. Detta skulle kunna utföras genom en liknande 

men mer omfattande studie, där personalen hade fått genomgå en kort utbildning 

halvvägs genom studien och efter några veckor/månader påbörja observationerna igen 

för att se om utbildningen gav några positiva förändringar. I en sådan studie skulle det 

även kunna undersökas om antalet läkemedelsrelaterade skador förändras. 

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar denna rapport att det finns tydliga skillnader på kvalitén och 

säkerheten beroende på vilken personal som iordningställer parenterala läkemedel. Det 

finns dels skillnader mellan farmaceuter och sjuksköterskor, men även stora skillnader 

inom dessa yrken mellan olika avdelningar. Vad dessa skillnader beror på kan inte 

fastställas utifrån denna undersökning. Att farmaceuter fick bättre resultat kan bero på 

deras mer omfattande läkemedelskunskaper men det går inte att utesluta andra 

anledningar. Andra faktorer som kan spelat in är de olika typerna av arbetssätt samt 

vilken typ av avdelning de arbetade på. 

Trots att resultaten skulle behövas styrkas med fler observerad personal tyder det på att 

det kan finnas fördelar att anställa farmaceuter som beredningshjälp till en avdelning 

med mycket läkemedelsanvändning. Dels för att sjukskötersketid frisätts samt att 

kvalitén och säkerheten kan förbättras, vilket därmed skulle kunna leda till färre 

läkemedelsrelaterade skador.  
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Moment Utfört Ej utfört Kommentar 

Basal handhygien utförd innan iordningställande    

Användning av skyddshandskar vid iordningställande    

Arbetsbänk rengjord före iordningställande    

Skyddsutrustning används vid iordningställande av 

riskläkemedel 

   

Ampullhals/membran har desinfekterats     

Arbetsbänk rengjord efter iordningställande    

Aktiv substans: 

Beredningsform: 

Avdelning: 

Yrke: 

Personals namn: 

Tid för iordningställande: 


