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Abstract 
Medication-related injuries are one of the major problems with today’s healthcare. Some common 
medication errors are inaccurate prescriptions by physicians, medication given to the wrong 
patient or miscalculated doses. An important part of the medication administration are nurses, 
who spend about a quarter of their time administrating medication. Since they oversee the last 
control, checking that the correct medication is being administrated, they can prevent many 
medication errors from occurring. Their working conditions are far from optimal, characterized by 
staff shortages and overcapacity which result in a stressful work environment. 

This study aims to create a requirement specification of a future system for medication 
administration. The system will be used for inpatient care and by using a solution called closed 
loop medication, the system aims to reduce the medication errors as well as reduce the nurses’ 
workload. Closed loop medication uses electronic verification to eliminate the errors that occur 
between prescription and administration by ascertain the five rights of medication (five R). These 
are principles that ensure that the right drug, with the right dose and right the route, is given to 
the right patient, at the right time. 

The methods used for the investigation were observations as well as seminars. The observations 
demonstrated how the medication administration is carried out today while the seminars were 
used to investigate how nurses would want the medication administration, based on closed loop 
medication, to be carried out in the future. The results of the investigation show that nurses have 
different views of how the future medication administration should be carried out. One significant 
risk identified by the nurses is how to maintain an effective workflow when events in the earlier 
steps prior to administration does not work correctly.  

Based on the investigation the requirement specification was formulated. One of several 
important requirements of the future system is that it should be adjustable to the different wards 
and their needs. The final conclusion is the following: To make sure that an implementation of 
closed loop medication reaches its full potential, the system must not result in working conditions 
more stressful for nurses. 
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Sammanfattning 

Läkemedelsrelaterade vårdskador är ett av de problem som dagens hälso- och sjukvård 
står inför. Till läkemedelsrelaterade vårdskador hör avvikelser som på förhand hade 
kunnat förhindras vars följd är att patienter skadas eller i värsta fall avlider. En yrkesgrupp 
som till stor del är involverad i läkemedelshantering är sjuksköterskor. Sjuksköterskan 
tillhör den sista delen av läkemedelskedjan, nämligen det steg där läkemedel 
administreras till patienter, och har därför en viktig roll vad det gäller att förhindra att fel 
uppstår. Samtidigt karaktäriseras sjuksköterskans arbetsmiljö av underbemanning, 
överbelagda avdelningar och stress.  

Ett alltmer vanligt inslag i vården för att underlätta för sjuksköterskornas arbete och 
samtidigt öka patientsäkerheten är att implementera diverse tekniska lösningar. En sådan 
teknisk lösning är en sluten läkemedelsloop vars syfte är att eliminera de fel som kan 
uppstå mellan ordination och administrering av läkemedel. Genom att elektroniskt 
verifiera att de så kallade fem R’n uppfylls vilka innebär att rätt läkemedel, med rätt dos, 
enligt rätt administreringssätt ges till rätt patient vid rätt tidpunkt, säkerställer den slutna 
läkemedelsloopen att dessa potentiella fel undanröjs.  

Genom denna studie undersöks hur en sluten läkemedelsloop bör implementeras för att 
på bästa sätt både underlätta sjuksköterskornas arbete och minska läkemedelsfelen. Syftet 
med arbetet är att skapa ett underlag för kravställning på ett framtida system för 
läkemedelsdelning där sluten läkemedelsloop ingår. För att få svar på dessa frågor har 
observationer och målbildseminarier genomförts. Observationerna har ägt rum på olika 
avdelningar på Akademiska sjukhuset medan målbildsseminarierna har genomförts 
digitalt tillsammans med sjuksköterskor från samma avdelningar. Genom att ta reda på 
hur en läkemedelsdelning går till idag och hur sjuksköterskor vill arbeta i framtiden har 
studien identifierat ett antal viktiga aspekter att ta med sig inför implementering av det 
nya systemet.  

Resultatet visar att sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset har olika visioner gällande 
hur den framtida läkemedelsdelningen ska gå till. Anledningen till detta beror delvis på 
sjuksköterskornas olika arbetssätt, men också på att avdelningarna har olika behov av det 
framtida systemet. Ett krav som ställs på systemet är därför att det ska vara 
anpassningsbart till olika typer av vårdarbete. Vidare identifieras ett antal risker relaterade 
till det nya systemet. De mest kritiska riskerna relaterar till att systemet ska bli mer 
tidskrävande och mer omständligt för sjuksköterskorna att arbeta med. Ytterligare en risk 
handlar om att det nya systemet kan medföra att läkemedel tvingas kasseras i onödan.  

Eftersom målen med systemet är att läkemedelsfelen ska minska samt att arbetet ska bli 
mer effektivt diskuteras huruvida det nya systemet kommer uppfylla dessa mål. En orsak 
till varför systemet inte kan ge en försäkran om att läkemedelsfelen kommer att minska 
är på grund av att de fel som systemet ämnar eliminera, det vill säga fel som uppstår om 
de fem R’n inte uppfylls, inte omfattar alla möjliga typer av fel. Om det nya systemet 
upplevs allt för omständligt finns det också en viss risk att nya sorters fel uppstår till följd 
av att sjuksköterskor tar genvägar i arbetet för att göra det enklare för sig. Slutligen 
uppmärksammar studien att det är av yttersta vikt att beslutsfattare är lyhörda för 
användarnas uppfattning om systemet samt säkerställer att även de tidigare delarna i 
läkemededelskedjan fungerar optimalt för att ha möjlighet att forma ett system som 
underlättar sjuksköterskornas tunga arbetsbörda.   
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Förord  
Detta examensarbete utgör det sista momentet i civilingenjörsprogrammet System i 
teknik och samhälle vid Uppsala universitet. Arbetet har genomförts i samarbete med 
projektet Säker och effektiv läkemedelskedja på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi vill 
tacka våra handledare Anders Westermark och Hans Natvig för ert engagemang och 
stöttning genom hela arbetet. Vi vill även tacka vår ämnesgranskare Åsa Cajander som 
hela tiden varit positiv och bidragit med såväl kunskap som kloka råd. Ett stort tack även 
till de medverkande sjuksköterskorna som har tagit sig tid att delta i observationer och 
målbildsseminarium som möjliggjort att undersökningen har kunnat genomföras. 

Tack! 

Matilda Brisback & Elin Lindblom 
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Individuellt bidrag till rapporten 
Examensarbetet har genomförts i samarbete mellan Matilda Brisback och Elin Lindblom. 
Rapportens samtliga delar har uppkommit i samverkan mellan författarna, men för att 
göra arbetet mer effektivt har en viss fördelning i ansvarsområden tydliggjorts. Elin har 
tagit ett större ansvar för att hämta information och skriva rapportens bakgrundskapitel. I 
stället har Matilda varit mer ansvarstagande i att upprätthålla kontakt med 
avdelningschefer och sjuksköterskor från Akademiska sjukhuset för att boka in 
observationer och seminarier. Båda författarna har varit lika delaktiga i genomförandet 
av studiens metoder, bearbetning av insamlad data och att skriva resultatdelarna av 
rapporten. 
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1. Inledning 
Varje år drabbas uppskattningsvis 100 000 patienter av vårdskador vid somatisk 
sjukhusvård av vuxna i Sverige. Skadorna får inte bara konsekvenser för de drabbade utan 
även för personal, samhällets nyttjande av resurser samt förtroendet för sjukvården som 
helhet (Socialstyrelsen, 2020a). För att öka patientsäkerheten som enligt Socialstyrelsen 
(u.å.) definieras som skydd av vårdskada, finns en nationell handlingsplan för åren 2020–
2024. Målet är att ingen patient ska råka ut för vårdskada. För att lyckas med detta krävs 
ett strategiskt och långsiktigt arbete (Socialstyrelsen, 2020b). 

En central del av dagens hälso- och sjukvård är läkemedelsbehandling (Vårdförbundet, 
2019) och andelen läkemedelsrelaterade vårdskador uppges stå för cirka 10 % av det 
totala antalet vårdskador i Sverige. Vad som räknas som en läkemedelsrelaterad 
vårdskada är avvikelser som hade kunnat förhindras vars följd är att patienten tar skada 
eller i värsta fall avlider. Exempel på läkemedelsrelaterade vårdskador är doseringsfel vid 
ordination, förväxling av patienter eller räknefel vid beredning (Socialstyrelsen, 2021). 
En yrkesgrupp vars arbete till stor del består av läkemedelshantering är sjuksköterskor. 
Enligt en undersökning av Gustavsson (2011) ägnar sjuksköterskor så mycket som en 
fjärdedel av arbetet åt läkemedelshantering. Sjuksköterskans läkemedelshantering består 
av att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel (Vårdhandboken, 2020), 
vilket i den här studien kommer att benämnas som en läkemedelsdelning. Eftersom 
sjuksköterskan är den sista personen i kedjan som har möjlighet att kontrollera att rätt 
läkemedel ges till rätt patient, utgör sjuksköterskan en särskilt viktig roll när det kommer 
till att förhindra att fel uppstår (Hanson & Hadad, 2020). Sjuksköterskan utför dessa 
uppgifter i en miljö som kännetecknas av tuffa arbetsvillkor vilket enligt en undersökning 
av Gardulf m.fl. (2005) är en av anledningarna till att många sjuksköterskor väljer att 
avsluta sitt arbete inom professionen. 

Sjukvård är en komplex verksamhet där samspelet mellan människor, teknik och 
organisation är grundläggande för att den ska fungera (Socialstyrelsen, 2020a). 
Verksamheten är i ständig förändring och ett led i förändringen handlar om att minska 
läkemedelsavvikelser och underlätta arbetet för sjuksköterskor genom implementering av 
tekniska lösningar (Zheng m.fl., 2020). Ett exempel på en sådan teknisk lösning är en 
sluten läkemedelsloop vars syfte är att eliminera de fel som kan uppstå mellan ordination 
och administrering. Detta görs genom att elektroniskt verifiera att korrekt läkemedel ges 
till rätt patient vid angiven tidpunkt (Hwang m.fl., 2016).  

Implementering av en sluten läkemedelsloop ligger till grund för en ny form av 
läkemedelsdelning där digital teknik tillförs. Studier visar emellertid att digital teknik inte 
per automatik påverkar effektiviteten inom vården i en positiv riktning. Tvärtemot kan 
införandet av digitala verktyg medföra att sjuksköterskornas arbete blir mindre effektivt 
och att mer tid ägnas åt rutinuppgifter (Golay, 2019). Således innebär implementering av 
ny teknik inom vården en stor utmaning eftersom den bör stödja sjuksköterskans arbete 
samt förbättra vårdkvalitén utan att medföra en ökad belastning på andra delar av arbetet.  

Eftersom det framför allt är sjuksköterskor som kommer påverkas och som måste ändra 
sina arbetsrutiner vid ett införande av en sluten läkemedelsloop blir det därmed viktigt att 
identifiera hur sjuksköterskor önskar arbeta i framtiden, med andra ord deras vision av 
framtidens läkemedelsdelning. Det är också essentiellt att utifrån sjuksköterskornas 
perspektiv undersöka hur en sluten läkemedelsloop bör implementeras och vilka 
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möjligheter och risker som kan identifieras i samband med införandet. Slutligen är det av 
betydande vikt att inför implementering av en sluten läkemedelsloop identifiera vad det 
nya systemet måste uppfylla, det vill säga vilka krav som ska ställas för att möjliggöra att 
antalet läkemedelavvikelser minskar och sjuksköterskornas läkemedelshantering 
effektiviseras. Studiens intention är att belysa samt besvara dessa frågor. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett underlag för kravställning på ett framtida 
system för läkemedelsdelning inom slutenvården, vilket i detta fall är ett system som 
innefattar en sluten läkemedelsloop. Studien utgår från sjuksköterskans perspektiv för att 
undersöka hur läkemedelsdelningen går till idag samt att identifiera hur införandet av en 
sluten läkemedelsloop bör gå till. Vidare undersöks hur systemet kan komma att påverka 
hanteringen av läkemedel. Detta mynnar ut i följande huvud- och delfrågeställningar:  

Vilka krav bör ställas på det framtida systemet för läkemedelsdelning? 
� Hur fungerar läkemedelsdelning på olika vårdavdelningar idag?  
� Vilka moment i läkemedelsdelningen behöver förbättras och vilka bör finnas kvar hos 

sjuksköterskan? 
� Hur ser sjuksköterskors vision om en framtida läkemedelsdelning ut och hur vill de 

arbeta med en sluten läkemedelsloop? 
� Vad ser sjuksköterskor för möjligheter och risker med en sluten läkemedelsloop?  

1.2 Studieobjekt 

Detta examensarbete har genomförts med Akademiska sjukhuset som studieobjekt utifrån 
deras planer på att införa en sluten läkemedelsloop i verksamheten. För att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar har en undersökning genomförts gällande hur 
sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset arbetar idag, hur de uppfattar dagens 
läkemedeldelning samt deras åsikter och tankar om planerna på att införa en sluten 
läkemedelsloop. Dessa planer presenteras närmare i kapitel 3 Säker och effektiv 
läkemedelskedja.  

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast undersöka läkemedelsdelning och inte hela den slutna 
läkemedelsloopen. Orsaken till det är studiens omfattning samt att fokus läggs på 
sjuksköterskornas arbete. Läkemedelsdelningen kan dock komma att påverkas av andra 
delar av den slutna läkemedelsloopen vilket är aspekter som inkluderas i studien. 
Undersökningen innefattar hur läkemedelsdelning går till idag samt hur den kan komma 
att gå till i framtiden. Det görs därmed ingen historisk tillbakablick på området. Studien 
utgår ifrån Akademiska sjukhusets definition av en sluten läkemedelsloop samt deras 
planer för implementering. Akademiskas planer sätter också ramarna för diskussionen 
kring den framtida läkemedelsdelningen.  

Då studien utgår från sjuksköterskans perspektiv undersöks inte hur den framtida 
läkemedelsdelningen kan komma att påverka lagar och förordningar kopplat till 
läkemedelshantering. Författarna besitter ingen medicinsk kompetens och har således inte 
svarat på ovanstående frågeställningar ur ett medicinskt perspektiv. 
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1.4 Rapportdisposition 

Rapportens huvudsakliga kapitel disponeras enligt nedanstående struktur. I de tre 
resultatkapitlen 5, 6 och 7 besvaras rapportens delfrågeställningar. I kapitel 9 besvaras 
rapportens huvudfrågeställning. 

2. Sjuksköterskor och läkemedelsdelning: Bakgrundskapitel. Detta kapitel avser att ge 
läsaren en introduktion till sjuksköterskans roll, säker läkemedelsdelning och sluten 
läkemedelsloop.  

3. Säker och effektiv läkemedelskedja: Bakgrundskapitel. Här presenteras information 
om de planer Akademiska sjukhuset har på att implementera en sluten läkemedelsloop i 
verksamheten.  

4. Metod: I detta kapitel beskrivs metodvalen samt hur dessa har tillämpats för att besvara 
rapportens syfte. 

5. Dagens läkemedelsdelning på Akademiska sjukhuset: Resultat. Här presenteras hur 
sjuksköterskor på vårdavdelningar arbetar idag. Datainsamling har utförts med hjälp av 
observationer.  

6. Utvecklingsområden för nuvarande läkemedelsdelning: Resultat. I detta kapitel 
presenteras vad sjuksköterskor anser bör förbättras och behållas med dagens 
läkemedelsdelning. Den metod som använts för datainsamling är målbildsseminarier. 

7. Den framtida läkemedelsdelningen: Resultat. Den sista resultatdelen återger 
sjuksköterskors syn på den framtida läkemedelsdelningen samt vilka implikationer 
införandet av en sluten läkemedelsloop har på deras arbete. Metoden som använts för 
datainsamling är målbildsseminarier. 

8. Diskussion: I diskussionen görs reflektioner kring de mest intressanta aspekterna från 
resultatet vilka sätts i förhållande till bakgrunden. Här diskuteras även rapporters 
metodologiska angreppsätt.  

9. Slutsatser: I det avslutande kapitlet besvaras vilka krav som bör ställas på framtidens 
läkemedelsdelning med hjälp av information från resultat och diskussion. Efter det 
summeras studiens viktigaste fynd. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning 
gällande implementering av en sluten läkemedelsloop inom slutenvården.  
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2. Sjuksköterskor och läkemedelsdelning 

Följande kapitel syftar till att introducera ett underlag som redogör för olika 
aspekter associerade till sjuksköterskor och läkemedelsdelning inom slutenvården. 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som handlar om sjuksköterskans arbete för att sedan 
övergå till läkemedelsdelning. Slutligen presenteras innebörden av en sluten 
läkemedelsloop.  

2.1 Sjuksköterskans roll 

De senaste årtiondena har sjuksköterskors arbetsförhållanden varit förknippade med 
överbelagda avdelningar, kostnadsbesparingar och personalbrist. Trots att 
missförhållandena har uppmärksammats har sjuksköterskornas förmåga att anpassa sig 
till dessa förhållanden resulterat i att situationen snarare har normaliserats och att 
sjuksköterskornas arbete tas för givet. Tidigare forskning har undersökt vilken påverkan 
dessa arbetsförhållanden har på sjuksköterskorna och resultatet visar att deras arbete är 
både fysiskt och psykiskt utmanande, vilket tycks vara en oundviklig del av 
sjuksköterskeyrket. Arbetssituationen leder till stress, sjukskrivningar och att 
sjuksköterskor till och med lämnar sin profession (Urban, 2014).  

Att försöka beskriva sjuksköterskans arbetsuppgifter är inte en helt enkel uppgift då 
sjuksköterskans arbete inkluderar sådant som många gånger inte syns men som bidrar till 
att helheten fungerar. Davina Allen (2014) beskriver detta som att sjuksköterskors arbete 
är osynligt. Arbetet kännetecknas av patientnära vård, men Allen menar att det endast 
utgör en del av sjuksköterskans arbete och att den andra delen av arbetet handlar om att 
organisera nätverket av aktörer såsom anhöriga, läkare och andra instanser på sjukhuset. 
Den senare delen av arbetet ses antingen som ett tillägg till sjuksköterskans ordinarie 
uppgifter eller som något som för sjuksköterskan bort från de egentliga arbetsuppgifterna.  

2.2 Säker läkemedelsdelning 

Läkemedelshantering har en betydande inverkan på patientsäkerheten eftersom ett litet 
fel som uppstår i processen kan resultera i att patienten blir lidande. Ett moment som har 
särskild betydelse för patientsäkerheten är läkemedelsdelningen (Socialstyrelsen, 2019). 
På grund av att det är sjuksköterskor som ansvarar för läkemedelsdelningen innehar de 
ett särskilt ansvar för att se till att patienten får rätt medicinsk behandling (Hanson & 
Haddad, 2020). Nedan beskrivs det övergripande läkemedelsförloppet samt viktiga 
aspekter kopplade till sjuksköterskans arbete med en säker läkemedelsdelning. 

2.2.1 Övergripande läkemedelsförlopp  

Det första steget i läkemedelsprocessen när en patient blir inlagd på sjukhus är ordination 
av läkemedel. Ordinationer utförs nästan uteslutande av läkare och kan antingen innebära 
att en ny behandling införs, att en befintlig behandling avslutas alternativt förlängs eller 
att doser korrigeras. Om läkemedlen inte finns tillgängliga beställs de ordinerade 
läkemedlen till det lokala läkemedelsförrådet på vårdenheten där patienten är inlagd 
(Socialstyrelsen, 2019).  
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Nästa steg i processen är att legitimerad sjukvårdspersonal iordningställer och sedan 
administrerar eller överlämnar läkemedlet till patienten (Socialstyrelsen, 2019). Att 
iordningställa ett läkemedel innebär att färdigställa ordinerat läkemedel inför 
administrering eller överlämning. Skillnaden mellan att administrera läkemedel och att 
överlämna läkemedel kan enligt Socialstyrelsen (2020c) förklaras som att administrering 
innebär att personal tillför läkemedlen till patientens kropp medan överlämning av 
läkemedel innebär att läkemedlen som ska tillföras patienten lämnas till patienten själv, 
alternativt till en tredje part, som i stället ansvarar för att läkemedlet intas.  

Inom slutenvården är både läkare, sjuksköterskor och farmaceuter behöriga att 
iordningställa samt överlämna läkemedel. Även fysioterapeuter, sjukhusfysiker, 
biomedicinska analytiker och barnmorskor innehar denna behörighet inom sina 
respektive kunskapsområden. Det är däremot enbart läkare, sjuksköterskor och i vissa fall 
även fysioterapeuter som har behörighet att administrera läkemedel. Tumregeln är att 
samma person som iordningställer läkemedlen också ansvarar för att tilldela dessa 
läkemedel till patienten. Inom slutenvården kan emellertid övrig personal, exempelvis 
undersköterskor, få tillåtelse att både iordningställa, överlämna och administrera 
läkemedel i de fall uppgiften delegeras av en sjuksköterska eller läkare (Socialstyrelsen, 
2019). 

Det slutgiltiga steget i processen är dokumentering. Dokumentering ska ske både i 
samband med läkarens ordination samt vid administrering eller överlämning av 
läkemedel (Socialstyrelsen, 2019). 

2.2.2 Läkemedelsfel 

Ett läkemedelsfel definieras som en olämplig medicinsk användning som potentiellt kan 
orsaka att en patient tar skada. Ytterligare en faktor som krävs för att en händelse ska 
klassificeras som ett läkemedelsfel är att felet på förhand ska kunna förhindras (Hughes 
& Blegen, 2008). Trots att många säkerhetsåtgärder är inbyggda i läkemedelsprocessen 
för att trygga patientsäkerheten är det inte ovanligt att läkemedelsfel uppstår. Allvarliga 
fel kan, förutom att orsaka skador på patienter, öka längden på sjukhusvistelser vilket i 
sin tur skadar sjukhusets ekonomi (Adhikari m.fl., 2014). I värsta fall kan en bristfällig 
hantering av läkemedel leda till en patients död (Hughes & Blegen, 2008). 

Läkemedelsfel kan uppstå i samtliga led i läkemedelskedjan, från ordination till 
iordningställande och administrering. På grund av att sjuksköterskan är den sista personen 
i kedjan som har möjlighet att kontrollera patientens allmäntillstånd eller att ordinationen 
är korrekt innan läkemedlet administreras eller överlämnas till patienten, utgör 
sjuksköterskan en unik och viktig roll när det kommer till att på ett säkert sätt förse 
patienter med läkemedel (Hanson & Haddad, 2020). Oavsett i vilket steg i kedjan felet 
uppstår är det mest troligt att det är sjuksköterskan som upptäcker och förhindrar fel 
(Flynn m.fl., 2012). Detta innebär att med avseende på patientsäkerheten är 
läkemedelsadministreringen en extra kritisk fas i läkemedelsprocessen (Hughes & 
Blegen, 2008). 

De mest frekventa typerna av fel som begås i anslutning till läkemedelsdelning är 
felaktiga doser, fel administreringssätt och fel läkemedel. Till de vanligaste 
omständigheterna som orsakar läkemedesfel hör hopblandning av läkemedel med 
snarlika namn eller förpackning, ovanliga läkemedel, allergier hos patienter samt 
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läkemedel som kontinuerligt måste mätas för att rätt nivå i kroppen ska upprätthållas 
(Hughes & Blegen, 2008).  

Läkemedelsfel orsakar inte bara potentiell skada hos patienter och ekonomin utan kan 
också orsaka långvariga emotionella skador på sjuksköterskor. Många sjuksköterskor 
upplever bland annat rädsla, ångest, skuld, självtvivel och skam i samband med att fel 
begås, även i de fall felet i sig inte orsakar patienter allvarliga skador. Sjuksköterskor 
tenderar också att skylla felen som begås på sig själva och anse att de i deras roll bör 
fungera felfritt (Jones & Treiber, 2018). 

2.2.3 Fem R 

Redan tidigt under sin utbildning får sjuksköterskan lära sig om de fem rätten, hädanefter 
kallade fem R, vilket är ett ramverk som har utvecklats för att öka patientsäkerheten 
genom att minska de fel som begås i den kritiska administreringsfasen. De fem R’n 
innebär att rätt läkemedel ska ges till rätt patient, via rätt administreringsväg, i rätt dos 
och vid rätt tidpunkt (Martyn m.fl., 2019). Dessa presenteras närmare nedan.  

Rätt patient: Att rätt läkemedel ges till rätt patient kan kontrolleras genom att fråga 
patienten om personnummer alternativt kontrollera uppgifterna som står på patientens 
armband (Hanson & Haddad, 2020).  

Rätt läkemedel: Med rätt läkemedel menas att samma läkemedel eller ett generiskt 
läkemedel som har ordinerats till patienten också tilldelas patienten (Hanson & Haddad, 
2020). Detta kontrolleras genom att noggrant verifiera de tilltänkta läkemedlen mot 
ordinationen. Det kan också innebära att kontrollera att utgångsdatumet på läkemedlet 
inte har passerat (Martyn m.fl., 2019).  

Rätt administreringsväg: Ett läkemedel kan ges till en patient på ett flertal olika sätt, 
däribland oralt, intravenöst och intramuskulärt. Sjuksköterskan måste ha koll på hur 
läkemedel säkert ska administreras till patienten (Hanson & Haddad, 2020). 

Rätt dos: Till de vanligaste administreringsfelen hör att ge fel dos av ett läkemedel till en 
patient. För att säkerhetsställa att rätt dos ges till patienterna kan sjuksköterskan använda 
hjälpmedel som miniräknare alternativt konsultera kollegor (Hanson & Haddad, 2020).  

Rätt tidpunkt: Rätt tidpunkt innebär att läkemedel ska ges i så nära anslutning till det 
planerade administreringstillfället som möjligt. Vilken gräns som anses vara tillräckligt 
nära skiljer sig åt beroende på avdelning och läkemedel. Att administrera eller överlämna 
läkemedel vid rätt tidpunkt är särskilt viktigt i de fall där läkemedlen måste ges inom ett 
specifikt intervall för att rätt effekt ska kunna bibehållas (Hanson & Haddad, 2020). 

Forskning visar på att verklighetens läkemedelsadministrering är en mindre linjär process 
än vad ramverket fem R ger sken av. Administrering kan i vissa fall vara en komplex och 
tidskrävande uppgift som kräver att sjuksköterskor måste konsultera annan 
sjukvårdspersonal (Martyn m.fl., 2019). För att undvika fel är det viktigt att 
sjuksköterskor tänker kritiskt, bedömer patienters hälsotillstånd och har goda 
farmakologikunskaper vilket är aspekter som inte framhävs i de fem R’n (Hanson & 
Haddad, 2020).  
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2.2.4 Arbetsmiljöns- och människans inverkan på patientsäkerhet 

Trots att de fem R’n anses vara ett viktigt ramverk för att säkerhetsställa patientsäkerheten 
har det riktats ytterligare kritik mot att ramverket inte är tillräckligt heltäckande (Adhikari 
m.fl., 2014). Jones och Treiber (2018) förklarar att kritiken huvudsakligen riktar sig mot 
att ramverket lägger för mycket fokus på sjuksköterskors individuella ansvar och 
prestationer samtidigt som för lite fokus riktas mot den miljö som sjuksköterskan befinner 
sig i. Författarna tycker att ramverket förbiser att även mänskliga och organisatoriska 
faktorer som stress, utmattning, att bli avbruten eller distraherad, hög arbetsbelastning, 
vara ny på jobbet, kommunikationsproblem och strulande teknik kan vara bidragande 
orsaker till att sjuksköterskor begår fel. Likt Jones och Treiber menar Hansson och Hadad 
(2020) att för att administreringsprocessen ska fungera optimalt måste hela 
sjukhusorganisationen fungera väl. De tycker också att ansvaret för att undvika 
medicinska fel inte enbart kan bäras av sjuksköterskor eftersom många av felen kan 
härledas till orsaker utanför sjuksköterskornas kontroll.  

På grund av att ett så pass stort ansvar för patientens säkerhet ligger på sjuksköterskor 
anser Jones och Treiber (2018) att sjuksköterskor rimligtvis också borde förses med ett 
antal rättigheter för att möjliggöra att deras arbete kan utföras på bästa vis. Dessa 
rättigheter, som författarna menar inte enbart ska gälla för administrering utan för 
samtliga uppgifter i yrket, inkluderar rätt till tillräcklig tid, rätt arbetsbelastning, rätt miljö, 
rätt till fungerande teknik, rätt till tid för att dokumentera, rätt att fråga om hjälp utan att 
bemötas med negativ attityd samt rätt att göra sin röst hörd.  

Trots att Hanson och Hadad (2020) håller med om att en god arbetsmiljö kan gynna 
sjuksköterskans förmåga att säkerställa de fem R’n, menar de samtidigt att läkemedelsfel 
är svåra att eliminera helt eftersom sjuksköterskor, patienter och övrig personal är 
mänskliga och människor är benägna att göra fel. Mänskliga fel kan exempelvis uppstå 
som en konsekvens av brist på läkemedelskunskap, bristande uppmärksamhet, fel i 
kommunikation och minskad noggrannhet i syfte att spara tid. 

2.3 Sluten läkemedelsloop 

Ett alltmer populärt tillvägagångssätt för att effektivisera sjuksköterskors arbete och 
minska läkemedelsfel inom slutenvården är att införa en sluten läkemedelsloop (Hwang 
m.fl., 2016), översatt från engelskans closed loop medication.  

Begreppet closed loop medication genererar vid en internetsökning ett flertal 
beskrivningar och definitioner av varierande karaktär och det finns därmed ingen entydig 
definition av begreppet. Kort sammanfattat innebär en sluten läkemedelsloop att fel som 
uppstår mellan ordination och administrering ska elimineras (Stowasser, 2018). Detta mål 
kan uppnås med hjälp av ett elektroniskt ledningssystem som genom automatiserad 
avläsningsteknik verifierar de fem R’n i samband med administrering. I ett sådant system 
måste både patient, sjuksköterska och läkemedel var identifierbara. För att möjliggöra 
identifieringen måste läkemedlen märkas med någon form av avläsbar kod (Hwang m.fl., 
2016). 

Två exempel på tekniker som kan användas för att sätta etikett på samt läsa av och 
identifiera läkemedel är streckkodsläsning och RFID, vilket är en förkortning av 
begreppet radiofrekvensidentifiering (Hwang m.fl., 2016). Huvudprincipen för de båda 
teknikerna är snarlika, däremot kan vissa tekniska skillnader iakttas. En stor skillnad 
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mellan de två teknikerna är att streckkodsläsning kräver fri sikt mellan skanner och 
streckkod för att koden ska vara avläsbar, medan RFID är möjligt även utan fri sikt till 
den avläsbara taggen. En annan skillnad är att en RFID-läsare simultant kan läsa av upp 
mot hundra taggar per sekund, medan en streckkodsläsare endast kan läsa av en streckkod 
åt gången (Peris-Lopez m.fl., 2011). I detta system läses streckkoder eller RFID-taggar 
av inför patienten med hjälp av en handhållen skanner som dubbelkontrollerar att 
patientinformation, ordinationsinformation och läkemedel överensstämmer innan 
läkemedel administreras till patienten (Hwang m.fl., 2016). Eftersom majoriteten av den 
funna litteraturen relaterad till sluten läkemedelsloop berör streckkodsläsning och inte 
RFID kommer avsnittet hädanefter koncentreras till streckkodsläsning.  

Slutna läkemedelsloopar har införlivats på olika sjukhus världen över, men på grund av 
svårigheter att implementera systemet i praktiken i kombination med höga 
underhållskostnader är införandet av en sluten läkemedelsloop ingen självfallen 
investering (Zheng m.fl., 2020). Likt att definitionerna för själva begreppet skiljer sig åt 
skiljer sig även metodiken för hur den slutna läkemedelsloopen implementeras i olika 
verksamheter. Vissa anser att en sluten läkemedelsloop ska involvera färdigförpackade 
doser av läkemedel för respektive patient, medan andra anser att enbart 
läkemedelsförpackningen behövs skannas för att tillgodose de fem R’n (Ovesen m.fl., 
2017). Ytterligare skillnader i implementation kan demonstreras i att vissa sjukhus har 
infört system med portabla skanners (Peris-Lopez m.fl., 2011), medan andra tidigare har 
infört så kallade rullande arbetsstationer där utrustning bestående av dator och en stationär 
skanner placeras på en vagn som förflyttas mellan patienternas rum (Strudwick m.fl., 
2018).  

2.3.1 Konsekvenser av införande av avläsningsteknik  

Det är i dagsläget svårt att bedöma exakt hur många fel som begås före införandet av 
streckkodsläsning i samband med administrering i jämförelse med efteråt. Det finns 
nämligen skäl att tro att antalet läkemedelsavvikelser är fler än vad som rapporteras in. 
Dessutom begås många fel omedvetet och fångas därmed inte upp i statistiken (Seibert 
m.fl., 2014). Trots svårigheter att jämföra statistik före och efter implementering har ett 
flertal studier kunnat påvisa att avläsningsteknik kan vara effektiv när det kommer till att 
reducera läkemedelsavvikelser. Graden av reducering skiljer sig dock åt beroende på 
studie och plats (Zheng m.fl., 2020). Ett fåtal studier har inte observerat en minskning av 
fel i samband med införandet av streckkodsläsning (Strudwick m.fl., 2018).  

Strudwick m.fl. (2018) anser att streckkodsläsning har potential att minska antalet 
läkemedelsfel men att vissa utmaningar medföljer införandet. I vissa miljöer kan 
streckkodsläsning associeras med tekniska svårigheter och som en följd av detta en ökad 
grad av missnöjdhet hos sjuksköterskor. De tekniska svårigheterna kan i sin tur leda till 
att fel begås eller att så kallade workarounds sker (Zheng m.fl., 2020). En workaround 
uppstår ofta som en konsekvensens av ett icke flexibelt system som inte är anpassat efter 
verksamhetens rutiner och kan ha en negativ inverkan på patientsäkerheten. Två exempel 
på workarounds är att sjuksköterskan skannar ett visst läkemedel först efter att det har 
blivit administrerat till patienten eller att sjuksköterskan fäster patientens id på ett mer 
lättåtkomligt ställe och sedan skannar detta id i stället för att skanna patientens armband 
(Strudwick m.fl., 2018). 

Ytterligare en konsekvens av ett införande av ett icke flexibelt system, där sjuksköterskan 
måste utföra sitt arbete på ett bestämt sätt i en bestämd ordning, menar Hong m.fl. (2021) 
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är att sjuksköterskans självständiga förmåga riskerar att förbises. Med självständig 
förmåga avses i detta fall sjuksköterskans förmåga att ta beslut baserat på kunskap och 
klinisk bedömning. Därutöver menar författaren att det finns en risk att införandet av 
tekniska verktyg som automatiserar sjuksköterskans ursprungliga arbetsuppgifter på sikt 
kan bidra till att kunskap går förlorad eftersom den fulla räckvidden av expertis längre 
inte kommer till användning (Hong m.fl., 2021).  

2.4 Utvecklingsarbete inom vården 

Enligt en studie av Jones och Treiber (2018) kännetecknas sjuksköterskans roll av stort 
ansvar samtidigt som auktoriteten är låg. Sjuksköterskans låga auktoritet åskådliggörs 
bland annat genom att de är underrepresenterade när det kommer till beslutsfattande och 
ledarroller. Dessutom erbjuds få sjuksköterskor möjligheten att delta i formellt 
utvecklingsarbete kopplat till organisationen. Samma studie visar dessutom att en stor 
majoritet av ledare inom hälso- och sjukvården anser att sjuksköterskan är oviktig när det 
kommer till beslutsfattande.  

Jones och Treiber (2018) anser att det faktum att en stor del av utvecklingsarbetet inom 
vården sker utan att sjuksköterskor får medverka i beslutsfattandet i sin tur kan leda till 
sämre vårdkvalité. Av samma skäl bör sjuksköterskornas arbetsmiljö studeras innan ny 
teknik implementeras. Strudwick m.fl. (2018) beskriver som tidigare nämnts att huruvida 
workarounds förekommer eller inte beror på hur väl anpassat det tekniska systemet är till 
sjuksköterskornas arbetsflöde. Följaktligen är det väsentligt att inför en eventuell 
implementation noggrant studera sjuksköterskans arbetsflöde. Likaså menar Hong m.fl. 
(2021) att endast genom att ta hänsyn till sjuksköterskornas verkligen arbetssituation kan 
tekniska system uppnå önskat resultat.  

2.4.1 Krav, kontroll och stöd-modellen 

En vanlig konsekvens vid införandet av ny teknik är att det leder till uppfattningen att 
kraven på arbetet ökar. Detta beror till viss del på att arbetet ska utföras på ett nytt sätt, 
men det beror också på att ny teknik ofta implementeras i samband med andra 
förändringar såsom neddragning av personal. Det är därför viktigt att i samband med 
ökade krav också erbjuda ett ökat stöd (Hardenborg, 2007). 

Krav, kontroll och stöd-modellen är ett verktyg för att analysera psykosociala 
arbetsförhållanden och deras effekter på hälsa. Modellen utgår från att förhållandet 
mellan krav och kontroll i arbetssituationen avgör om arbetet leder till stress. En hög nivå 
av upplevda krav i kombination av en känsla av låg kontroll leder till en högre grad av 
stress, samtidigt som en högre nivå av kontroll möjliggör att en högre nivå av krav kan 
ställas. Den tredje faktorn är socialt stöd vilket påverkar hur väl en individ klarar av 
stressfulla situationer. En hög nivå av krav är alltså inte problematiskt så länge det finns 
en hög upplevd kontroll i kombination med ett starkt socialt stöd (Hardenborg, 2007). 
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3. Säker och effektiv läkemedelskedja  

I detta kapitel presenteras projektet Säker och effektiv läkemedelskedja, hädanefter 
förkortat till SELK, och de planer som finns på införande av en sluten läkemedesloop 
på Akademiska sjukhuset. Kapitlets innehåll tjänar som ett underlag för att göra 
läsaren införstådd i hur en sluten läkemedelsloop kan realiseras inom slutenvården. 
Följande information har även presenterats för sjuksköterskorna som har medverkat 
i studien. Innehållet i kapitlet baseras på information från möten och mailkontakt 
med Anders Westermark projektledare för SELK och Hans Natvig enterprise-
arkitekt på Enheten för digital utveckling, om inget annat anges. 

SELK är ett projekt som bedrivs på Akademiska sjukhuset i syfte att reformera 
verksamhetens försörjning och hantering av läkemedel. Målet med projektet är att den 
framtida läkemedelsförsörjningen ska vara korrekt och fullständig samtidigt som 
säkerheten för patienterna ska öka genom att minska antalet läkemedelsfel som begås. 
Utöver det är ett mål att minska kostnader genom en minskad kassation av läkemedel. 
Som ett led i att realisera dessa planer har SELK för avsikt att införa en sluten 
läkemedelsloop inom verksamheten. På Akademiska sjukhuset lyder definitionen av en 
sluten läkemedelsloop enligt följande: 

“... informationen som överförs i medicineringsprocessen beror inte i något steg enbart av 
manuell överföring. Det finns ett pålitligt och förutsägbart automatiserat system som i vissa 
steg utför och i alla steg verifierar denna överföring.”  

Den slutna loopen betraktas som en obruten digital kedja mellan ordination, 
administrering och dokumentation där ett flertal tekniska stöd ska införas i olika delar av 
kedjan för att på ett mer effektivt sätt förse vårdavdelningar med läkemedel, öka graden 
av spårbarhet och minimera de steg som enbart förlitar sig på mänskliga kontroller. 
Hädanefter används denna definition på sluten läkemedelsloop. 

Eftersom det framför allt är sjuksköterskor som ägnar tid åt att hantera läkemedel och 
som är huvudsakligt ansvariga för att förse patienter med läkemedel är det i första hand 
denna yrkesgrupp som kommer att påverkas av implementeringen av en sluten 
läkemedelsloop. Omkring en fjärdedel av sjuksköterskans arbete består av 
läkemedelshantering vilket är ett arbetsmoment som både kan tidseffektiviseras och 
kvalitetssäkras. Framför allt ägnar sjuksköterskan mycket tid åt att iordningställa 
läkemedel. En viktig målsättning med projektet är att sjuksköterskan ska erhålla ett stöd 
i arbetet genom att förses med ökade möjligheter att kontrollera att rätt patient får rätt 
läkemedel i rätt dos, på rätt administreringssätt och vid rätt tidpunkt, det vill säga att de 
fem R’n uppfylls. Därutöver är målet att minimera tidstjuvar, exempelvis sökande av 
saknade läkemedel, och på så vis ge sjuksköterskor bättre förutsättningar i arbetet. Att 
skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor skapar i sin tur bättre förutsättningar för 
patienterna. 

3.1 Implementering 

I ett första steg i projektet har läkemedelsautomater införts i verksamheten. Under år 2020 
infördes åtta automater som en del av ett pilotprojekt och under de kommande åren 
planeras ett breddinförande med cirka 20 automater per år. Fördelen med 
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läkemedelsautomater är att det är enkelt att kontrollera saldot och spårbarheten på 
läkemedel i och med att automaten dokumenterar vilka läkemedel som plockas ut från 
maskinen, när de plockas ut samt vem som plockar ut dem. I dagsläget används 
automaterna främst till hantering av narkotiska preparat.  

Vidare planeras en sluten läkemedelsloop primärt att implementeras genom fyra följande 
punkter, varav de tre första punkterna beskriver hur läkemedelsförsörjningen planeras 
tillämpas och där den sista punkten beskriver hur läkemedel ska distribueras till 
patienterna. De tre första punkterna fungerar således som utgångspunkter för hur 
sjuksköterskans arbete med läkemedelsdelning ska gå till på vårdavdelningarna i 
framtiden.  

1) Dosförpackningar: En essentiell del i skapandet av en sluten läkemedelsloop är att 
varje läkemedel ska vara individuellt försedda med en avläsbar kod. För att möjliggöra 
detta ska läkemedel av typen oral-fast förpackas i separata dosförpackningar med hjälp 
av dosdispenseringsmaskiner. I begreppet oral-fast inkluderas tabletter och kapslar. 
Dosdispenseringsmaskinerna ska utöver att förse läkemedlen med en avläsbar kod även 
märka dosförpackningen med information såsom läkemedlets namn och styrka, 
patientuppgifter, vilken tid det ska ges samt läkemedlets hållbarhet. Dosförpackningar 
som ska administreras för en patient vid samma utdelningstillfälle ska vara sammansatta 
med varandra. Förutom varje dosförpacknings individuella avläsbara kod ska det även 
finnas en övergripande avläsbar kod som inkluderar alla läkemedel för varje enskild 
patient vid samma utdelningstillfälle.   

Utifrån patientens ordination skickas en automatisk beställning till maskinen som är 
centralt placerad på sjukhuset som påbörjar packningen av doser. Ytterligare läkemedel 
som planeras att inkluderas i systemet är bruksfärdiga doser, exempelvis laxermedel eller 
förfyllda sprutor som direkt från leverantör förses med en avläsbar kod. 

2) Rörpost: De dosförpackade läkemedlen levereras sedan till avdelningen genom rörpost 
vilket är ett system som i hög utsträckning redan är implementerat på sjukhuset. Doserna 
levereras till avdelningarna en till två gånger per dygn beroende på hur avdelningens 
försörjningsbehov ser ut. Ansvarig personal hämtar ut läkemedlen från en station som är 
placerad på eller i nära anslutning till avdelningen.  

3) Kontrollpunkter: Innan doserna anländer till avdelningen ska två kontrollsteg 
genomföras. Det första kontrollsteget sker innan doserna förpackas och går ut på att 
behöriga farmaceuter kontrollerar ordinationernas validitet. Om ordinationen inte 
passerar farmaceutens kontroll meddelas sjuksköterskan. Valideringen planeras dock 
enbart vara en rekommendation för sjuksköterskan att förhålla sig till och sjuksköterskan 
är således inte förpliktigad att följa rekommendationen. Det andra kontrollsteget går ut på 
att kontrollera att rätt läkemedel ligger i rätt förpackning samt att både tabletterna och 
förpackningarna är hela innan doserna skickas till avdelningarna via rörposten. Hur det 
sistnämnda kontrollsteget ska gå till är ännu inte beslutat, men kan antingen genomföras 
av personal i form av en okulär granskning av dosförpackningar eller med hjälp av 
maskiner som synar dosförpackningarna. 

4) Avläsningsteknik: I och med att iordningställandet av läkemedel av typen oral-fast 
automatiserats i det tilltänkta systemet befrias sjuksköterskan från denna uppgift. Som 
tidigare nämnts i punkt 1) är tanken att dosförpackningar och de bruksfärdiga doserna ska 
vara försedda med någon form av avläsbar kod. Koden kan exempelvis vara i form av 
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streckkoder eller RFID-taggar. Vid administrering eller överlämning ska sjuksköterskan 
med hjälp av en skanner avläsa både läkemedel och patient-id som läses av från patientens 
armband. Skannern planeras vara utformad likt en smarttelefon, med skärm för att kunna 
ta del av information. Genom skanningen bekräftas att de fem R’n uppfylls. Vid 
avläsningen kommer informationen att patienten har mottagit läkemedlen överföras till 
journalsystemet i realtid. Med hjälp av ett varningssystem som har integrerats med 
avläsningsverktyget och journalsystemet ska sjuksköterskan proaktivt bli varse om fel 
eller avvikelser innan administrering eller överlämning av läkemedel sker. Den exakta 
utformningen av vilken teknik och hur avläsningen ska gå till är ännu inte bestämd.  

Till följd av ett införande av en sluten läkemedelsloop minskar behovet att lagerhålla 
läkemedel på avdelningarna. Dosdispenseringen möjliggör en centralisering av 
lagerhållning för de läkemedel som ska dosförpackas. Utöver det kommer ett antal 
sällanläkemedelsförråd finnas placerade på sjukhusområdet och det finns även planer på 
att inkludera ett akutbeställningssystem. På så vis finns flera möjligheter att erhålla 
läkemedel, främst genom dosleveranser, men också från sällanläkemedelsförråd, 
avdelningarnas egna förråd samt möjligen genom akutbeställning.   

3.1.1 Framtida mål 

Längre fram i tiden är målet att 95 % av alla läkemedel ska inkluderas i ett system med 
en sluten läkemedelsloop vilket betyder att fler sorters läkemedel än typen oral-fast och 
de läkemedel som i dagsläget levereras som bruksfärdiga doser ska omfattas i planerna. 
Detta mål är inspirerat och motiverat från den globala ideella organisationen Healthcare 
Information and Management Systems Society (HIMSS). År 2005 lanserade HIMSS 
modellen Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM), som bedömer ett 
sjukhus digitala mognad utifrån vilken grad sjukhus världen över har implementerat och 
utnyttjar elektroniska journaler. Mognadsgraden bestäms från en skala mellan 0–7. För 
att nå den högsta nivån på skalan krävs att just 95 % av läkemedlen inkluderas i en sluten 
läkemedelsloop (Furukawa & Pollack, 2020).  

I dagsläget befinner sig Akademiska sjukhuset på nivå 5 på EMRAM-skalan, främst på 
grund av att sjukhuset ännu saknar implementering av en sluten läkemedelsloop. För att 
uppnå nivå 6 krävs att 50 % av läkemedelshanteringen ingår i en sluten läkemedelsloop 
(HIMSS, 2017). Ambitionen är att sjukhuset inom en snar framtid ska uppnå nivå 7 
genom att påbörja införande av en sluten läkemedelsloop samt i allt högre uträckning 
använda data som stöd för kliniska beslut. 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras den metodologiska ansats som ligger till grund för 
genomförandet av studien. Inledningsvis presenteras metoderna och valet av dessa. 
Därefter beskrivs bearbetning av data samt val av respondenter som medverkat i 
studien.  

4.1 Kvalitativ metod 

Datainsamling till studien baseras på kvalitativa metoder. Alvehus (2013) menar att 
kvalitativa metoder är lämpliga när studien ämnar undersöka meningar eller innebörder 
snarare än statistiskt verifierbara samband. Den kvalitativa forskningen handlar inte om 
att förenkla verklighetens komplexitet för att få den att passa in i samband utan snarare 
om att åskådliggöra komplexiteten och visa nyanser av fenomen (Alvehus, 2013). 
Eftersom denna studie inte enbart söker svar på hur läkemedelsdelning går till idag och 
hur den ska gå till i framtiden, utan även innebörden av hur ett framtida system påverkar 
sjuksköterskor, kan ett kvalitativt metodval styrkas. Därutöver ämnar studien utveckla 
förståelsen för komplexiteten kring det utforskade ämnet varpå ett kvalitativt metodval är 
lämpligt. 

De kvalitativa metoder som har använts i studien är observationer och 
målbildsseminarier. Hur dessa metoder har tillämpats beskrivs i avsnitt 4.2 Observationer 
respektive 4.3 Målbildsseminarier. Utöver det har kompletterande datainsamling skett 
genom mailkorrespondens med handledarna i syfte att besvara frågor som har uppkommit 
efter observationer och seminarier, men även som ett underlag för bakgrundsinformation 
om projektet och avdelningarna. 

4.2 Observationer 

Enligt Mack m.fl. (2005) är människors uppfattning om hur de utför en uppgift inte alltid 
överensstämmande med deras verkliga handlande. Observationsstudier kan därför vara 
ett användbart verktyg för att få en fördjupad förståelse för vad människor berättar under 
exempelvis intervjuer. Under den inledande fasen av arbetet genomfördes observationer 
på avdelningar på sjukhuset. Syftet med observationerna var, förutom att få en mer 
objektiv bild av arbetet, att ge författarna en grundläggande förståelse för hur 
läkemedelsdelning på vårdavdelningar fungerar i praktiken. Då båda författarna saknar 
tidigare kunskap om sjukvårdsarbete har observationer varit viktiga för att få en 
uppfattning om verksamheten och om sjuksköterskors dagliga arbete. Observationerna 
har även varit viktiga för att få en känsla för de miljöer sjuksköterskorna vistas i och de 
artefakter som används. Förståelsen har dels varit nödvändig för planering av 
målbildsseminarier, dels för att enklare kunna kommunicera med sjuksköterskorna om 
deras arbetsuppgifter under seminarierna. Observationerna har avgränsats till 
läkemedelsdelning vilket enbart utgör en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

4.2.1 Tillvägagångssätt 

Observationerna har genomförts enligt metodiken för kontextuella intervjuer (Holtzblatt 
m.fl., 2004) vilket innebär att de har ägt rum i den verkliga arbetsmiljön. Vartefter frågor 
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har uppkommit har dessa ställts under tiden observationen har pågått. Eftersom 
observationerna har genomförts i den riktiga verksamheten har interaktionen med 
sjuksköterskan ibland behövt minimeras för att inte försena arbetet. Kompletterande 
frågor har då ställts efter observationens slut. Varje observation pågick mellan två till tre 
och en halv timme. 

Inför observationerna undertecknades ett avtal om tystnadsplikt för att skydda 
patienternas integritet. Vidare har observationerna fokuserat på sjuksköterskornas 
arbetssätt och patienterna har därmed inte granskats. Innan varje observation påbörjades 
fick sjuksköterskan ta del av skriftlig information om arbetet och vad materialet från 
observationerna skulle användas till. Respondenten i fråga fick även signera sitt 
samtycke, se Appendix F. Med anledning av Covid-19 har antalet besök minimerats och 
försiktighetsåtgärder i form av god handhygien, munskydd och avstånd till andra 
människor har vidtagits. För mer information om antalet besök, se tabell 1 i avsnitt 4.5.1 
Observationer.  

4.3 Målbildsseminarier 

Användande av teknik är idag för många en naturlig del av det dagliga arbetet. Tekniken 
har möjliggjort att arbete utförs på ett nytt och många gånger effektivare sätt. Inte sällan 
uppfattas teknik ändå som en källa till problem då den tycks svår att använda och ger 
upphov till frustration. Dessa problem behöver lösas för att inte gå miste om de positiva 
effekterna med tekniken. En metod för att åstadkomma detta är genom så kallat 
målbildsarbete. Metoden används under de tidiga faserna av ett förändringsarbete och går 
ut på att genom en serie seminarier reflektera över det framtida arbetet som en grund för 
visioner och krav på nya teknikstöd (Hardenborg, 2007). 

Hardenborg (2007) menar att det inte går att särskilja teknikutveckling från 
verksamhetsutveckling eftersom införande av ny teknik kommer påverka resterande 
verksamhet. Genom att enbart utveckla nya tekniska lösningar och låta verksamheten 
fortgå på samma sätt som tidigare kommer önskat resultat inte kunna uppnås. I stället kan 
förändringen till och med leda till försämringar i effektivitet och produktivitet. 
Teknikutveckling bör därför ses som en del av verksamhetsutvecklingen.  

Metoden att använda målbildsarbete går ut på att involvera medarbetarna i 
utvecklingsarbetet. Utgångspunkten är ett antal förutsättningar som sätter ramen för 
arbetet och utifrån dessa ska gruppen fritt kunna identifiera förändringsbehov och ta fram 
visioner för det framtida arbetet. Målbilden som arbetet resulterar i ska innehålla viktiga 
faktorer som karaktäriserar det framtida arbetet samt scenarier som beskriver hur det 
framtida arbetet ska gå till. Framtagande av scenarier går ut på att låta gruppen med egna 
ord beskriva hur en framtida arbetsdag givet ett visst årtal ska se ut. Utifrån scenarierna 
kan krav på den nya tekniken tas fram (Hardenborg, 2007). 

4.3.1 Tillvägagångssätt 

Under detta arbete har en serie seminarier genomförts där tre grupper har deltagit på tre 
eller fyra seminarier, se tabell 2 i avsnitt 4.5.2 Målbildsseminarier. Inför seminarierna 
fick deltagarna ta del av skriftlig information om arbetet och hur materialet skulle 
användas. Deltagarna fick även möjlighet att signera sitt samtycke till att delta. 
Samtyckesformuläret finns att ta del av i Appendix G. Vissa deltagare godkände villkoren 
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muntligt i stället. Seminarierna pågick mellan en och en halv till två timmar beroende på 
det totala antalet seminarier som gruppen genomgick. Inför varje seminarium förbereddes 
en PowerPoint med ett antal förutbestämda öppna frågor vilka tjänade som 
diskussionsunderlag. Ett utdrag på hur en sådan PowerPoint såg ut återfinns i Appendix 
A. Då seminarierna utgick från ett öppet diskussionsklimat förekom även andra frågor 
som spontant uppkom under samtalen. Till varje diskussionsblock användes främst två 
olika metoder för att angripa frågorna, varav den första metoden var att låta deltagarna 
diskutera frågorna med varandra en stund och där den andra metoden var att låta 
deltagarna besvara frågorna direkt utan förberedelse. Vilken metod som valdes berodde 
på antalet deltagare samt deltagarnas egna preferenser.  

Varje seminarium hade ett tema och dessa var: dagens verksamhet, framtidens 
verksamhet, avläsningsteknik samt scenarier, se diskussionsunderlagen för varje 
seminarium i Appendix B, C, D och E. Resultatet från seminarierna har sedan legat till 
grund för de krav som specificerats på det kommande tekniska stödet. För den grupp som 
hade tre seminarier avhandlades det första och andra temat under det första mötet. Nedan 
beskrivs innehållet i varje seminarium: 

Seminarium 1: Det första seminariet som handlade om dagens verksamhet gick ut på att 
identifiera vad som fungerar bra och mindre bra med dagens läkemedelsdelning för att 
utifrån detta identifiera vilka moment från dagens läkemedelsdelning som bör finnas kvar 
och vilka moment som bör förbättras.  
 
Seminarium 2: Det andra seminariet handlade om framtidens verksamhet och deltagarna 
fick möjlighet att diskutera framtiden utifrån ett allmänt perspektiv, utan att gå in på 
specifika lösningar. Syftet med detta seminarium var att få höra deltagarnas tankar och 
idéer om framtiden utan begränsningar till vad Akademiska sjukhuset planerar att införa.  
 
Seminarium 3: Det tredje seminariet baserades på de planer Akademiska sjukhuset har 
för införande av en sluten läkemedelsloop och deltagarna hade där möjlighet att framföra 
sina uppfattningar om dessa planer. Deltagarna fick också diskutera potentiella 
möjligheter och risker med dessa planer samt diskutera hur avläsningsteknik kan 
integreras i verksamheten.  
 
Seminarium 4: Under det fjärde och sista seminariet fick deltagarna formulera scenarier 
för hur en arbetsdag år 2026 kommer att se ut.  

Intentionen var att ha två veckors uppehåll mellan varje seminarium i syfte att låta 
deltagarna reflektera och tänka vidare kring det som diskuterats. På grund av svårigheten 
att hitta tillfällen där så många som möjligt kunde delta har seminarierna i vissa fall hållits 
med tätare intervall. Mellan varje seminarium fick deltagarna en hemläxa att fundera över 
till nästa mötestillfälle. Upplägget på seminarierna var att gå igenom hemläxan som en 
incheckning i syfte att låta alla deltagare komma till tals och som en start för diskussion. 
I slutet av varje seminarium utvärderades upplägget och deltagarna hade möjlighet att 
tycka till inför nästkommande seminarium. Som ett hjälpmedel för att få alla deltagare 
delaktiga användes mentimeter, vilket är ett digitalt presentationsverktyg som låter 
åhörarna interagera i presentationen genom anslutning via webben eller mobilen 
(Mentimeter.com, u.å.). Mentimeter användes dels för utvärdering då deltagarna hade 
möjlighet att vara anonyma, dels för att ställa öppna frågor för att få i gång diskussioner. 
Målbildsarbete är en iterativ process och frågor som har ställts under tidigare seminarier 
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har tagits upp igen för vidare reflektion och mer utvecklade svar. Med anledning av 
Covid-19 har samtliga seminarier genomförts digitalt via Teams. 

4.4 Bearbetning av insamlad data 

Både observationer och målbildsseminarier har resulterat i en stor mängd data och 
följande avsnitt redogör för hur informationen har bearbetats. Under observationerna 
fördes anteckningar som sedan har sammanställts till utförligare beskrivningar för hur 
läkemedelsdelningen går till idag. Under seminarierna gjordes kortfattade anteckningar 
utifrån de samtalsämnen som uppkom i diskussionerna. Som ett komplement till 
anteckningarna spelades alla seminarier in efter godkännande från de medverkande. 
Utifrån anteckningar och inspelningar sammanställdes minnesanteckningar som 
deltagarna har haft möjlighet att justera. Inspelningarna raderades vartefter 
anteckningarna sammanställdes. 

Samtliga respondenter har anonymiserats med anledning av att deras namn inte anses 
relevanta för studien samt med avsikt att få respondenterna att känna sig fria i sina 
uttalanden om verksamheten. Deltagarna har anonymiserats genom kodnamn, se tabell 1 
och 2 i avsnitt 4.5.1 Observationer och avsnitt 4.5.2 Målbildsseminarier. Deras riktiga 
namn tillsammans med samtyckesformulären förvaras på ett säkert ställe. 

Utifrån materialet från seminarierna har viktiga aspekter kunnat identifieras vilka återges 
i kapitel 6 Utvecklingsområden för nuvarande läkemedelsdelning och 7 Den framtida 
läkemedelsdelningen. De aspekter som har tagits med i rapporten har valts baserat på att 
ämnet har diskuterats återkommande av flera av grupperna eller för att ämnet anses ha 
stor påverkan för studien. Genom att flertalet gånger gå igenom minnesanteckningar och 
lyssna igenom inspelningar har dessa aspekter valts ut. I samband med att resultatet 
presenteras återges också citat från deltagarna hämtade från inspelningarna. För att 
läsaren enklare ska kunna tyda citaten har mindre korrigeringar gjorts med avseende på 
grammatik eller meningsuppbyggnad. 

4.5 Val av respondenter 

Samtliga personer som medverkat i studien arbetar på Akademiska sjukhuset och är 
sjuksköterskor. Observationer har utförts på tre avdelningar på sjukhuset och deltagarna 
i målbildsarbetet har utgjorts av personal från två av dessa avdelningar samt av 
sjuksköterskor som inte primärt arbetar kliniskt, utan vars dagliga arbete är av mer 
administrativ karaktär. Valet av avdelningar har gjorts utifrån vilken typ av vårdarbete 
som bedrivs, där strävan har varit att ha med avdelningar med olika typer av vårdarbete. 
Avdelningarna har därmed olika behov av en framtida IT-stödd läkemedelsdelning och 
utgör ett bredare underlag för att kunna besvara frågeställningarna om hur den framtida 
läkemedelsdelningen bör utformas. I syfte att förhindra spårbarheten av respondenter har 
även avdelningarna anonymiserats. 

4.5.1 Observationer 

Valet av respondenter har gjorts i samråd med avdelningschef utifrån sjuksköterskornas 
erfarenhet av verksamheten med en strävan att respondenterna ska utgöra erfarna 
medarbetare såväl som nyanställda. Erfarenhet utgörs av hela den yrkesverksamma tiden 
men har i den här studien avgränsats till att syfta på erfarenhet från nuvarande anställning. 
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Avgränsningen har gjorts med anledning av att olika avdelningar har olika arbetssätt och 
ovanligt förekommande händelser vilket gör att även en erfaren sjuksköterska kan vara 
ovan vid arbetssättet på en ny avdelning. 

I nedanstående tabell beskrivs respondenterna som deltagit i observationer. 
Observationerna har främst utförts på två avdelningar, avdelning A och B, vars personal 
utgör två av grupperna som medverkat i målbildsseminarier. Ytterligare en observation 
genomfördes på en tredje avdelning C för att skapa en bättre bild av hur 
läkemedelsdelningen skiljer sig åt mellan olika avdelningar. Avdelning A är en 
psykiatrisk avdelning medan avdelning B och C är somatiska avdelningar. Genom att låta 
avdelning A och B som utför olika typer av vårdarbete medverka i målbildsseminarier 
har ett bredare underlag för kravställning på ett framtida system erhållits. Avdelning C 
har enbart medverkat i observationer och kommer således inte att tas med i vidare 
genomgång av avdelningarna. Benämningen i den första kolumnen avser respondentens 
yrkesroll och en numrering utifrån det tillfälle respondenten deltog. Benämningen S1 står 
således för sjuksköterska tillfälle ett. Anställningstid avser den tidsperiod respondenten 
varit anställd på avdelningen och exkluderar därmed erfarenhet från tidigare 
anställningar.  

Tabell 1. Respondenter som medverkat i observationer. 

Benämning Avdelning Anställningstid 

S1 B 1,5 år 

S2 A 1 år 

S3 A 2 år 

S4 B 2,5 år 

S5 B 0,5 år 

S6 C 0,5 år 

4.5.2 Målbildsseminarier 

Valet av respondenter har primärt gjorts utifrån vilken personal som funnits tillgänglig 
och haft tid att medverka i studien. Även för detta ändamål har intentionen varit att ha 
med sjuksköterskor med blandad erfarenhet.  

Målbildsseminarierna har genomförts med tre olika grupper: grupp A, grupp B och grupp 
X. Se tabell 2 för information om grupperna. Grupp A utgörs av sjuksköterskor från 
avdelning A och grupp B utgörs av sjuksköterskor från avdelning B, vilka är samma 
avdelningar som medverkade i observationsstudien. Grupp X utgörs av sjuksköterskor 
från olika avdelningar och gemensamt för de flesta av dessa sjuksköterskor är att de delvis 
eller enbart har arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär. Dessa deltagare valdes med 
anledning av att de har lång och gedigen klinisk erfarenhet. Målet var att alla deltagare 
skulle delta vid samtliga seminarietillfällen. På grund av att sjuksköterskorna har svårt att 
gå ifrån den dagliga verksamheten har dock inte alla sjuksköterskor i en grupp kunnat 
delta vid alla tillfällen och gruppkonstellationerna har därför varierat. Tabellen visar det 
totala antalet sjuksköterskor som någon gång har medverkat.  
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Tabell 2. Respondenter som medverkat i målbildsseminarier 

Grupp Deltagare Antal seminarier 

A S7, S8 4 

B S1, S10, S11, S12, S13 4 

X S14, S15, S16, S17, S18 3 

5. Dagens läkemedelsdelning på Akademiska 
sjukhuset 

Följande kapitel presenterar det empiriska material som erhållits vid observationer 
av läkemedelsdelningar och ämnar besvara frågeställningen ”Hur fungerar 
läkemedelsdelning inom slutenvården idag?”. Kapitlet inleds med ett avsnitt som 
beskriver vilka arbetsytor en sjuksköterska huvudsakligen rör sig mellan under en 
läkemedelsdelning. Därefter följer ett avsnitt som återger en närmare beskrivning 
av det elektroniska journalsystem vilket sjuksköterskan använder som hjälpmedel. 
Vidare redogörs hur det nuvarande arbetsflödet under en läkemedelsdelning går till. 
Avslutningsvis presenteras det särskilda ansvar sjuksköterskan har för att se till att 
upprätthålla patientsäkerheten. 

Innehållet i kapitel 5 baseras på de observationer som gjorts på tre olika avdelningar på 
Akademiska sjukhuset om inget annat anges. Informationen är således grundad i 
iakttagelser om hur en läkemedelsdelning går till samt svar och förklaringar som har 
erhållits från sjuksköterskor i de fall frågor har uppstått. Med en läkemedelsdelning avses 
i detta fall processen där sjuksköterskan iordningställer samt administrerar eller 
överlämnar läkemedel till patienter. Syftet med att beskriva hur läkemedelsdelningen går 
till idag är för att det ska bli enklare att förstå innebörden av de framtida planerna.  

5.1 Arbetsytor 

På en typisk läkemedelsdelning på Akademiska Sjukhuset rör sig sjuksköterskan mellan 
tre centrala arbetsytor; läkemedelsvagnen, läkemedelsrummet samt rummet alternativt 
platsen där patienten befinner sig. Det är framför allt de två förstnämnda arbetsytorna 
som innefattar läkemedelshantering och dessa kommer därför beskrivas närmare.  

5.1.1 Läkemedelsvagn 

Sjuksköterskorna på de observerade avdelningarna berättar att i läkemedelsvagnen 
förvaras majoriteten av de läkemedel som ska tilldelas patienten under en 
läkemedelsdelning. Exakt var läkemedelsvagnen står placerad på avdelningen varierar 
mellan avdelningarna. Ofta står den parkerad i korridoren i närheten av patienternas rum. 
Sjuksköterskorna visar att det i vagnen finns ett antal personliga lådor som är 
kategoriserade efter det rum patienten är inlagd på. I de personliga lådorna förvaras 
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blisterförpackningar av de läkemedel som patienten har ordinerats under den närmsta 
tiden. Utöver de personliga lådorna finns ett antal lådor med vanligt förekommande 
läkemedel som är gemensamma för alla patienter. Vad som räknas vara vanligt 
förekommande läkemedel bedöms olika beroende på avdelning. Ovanpå 
läkemedelsvagnen står en bärbar dator. Via denna dator får sjuksköterskan åtkomst till 
det elektroniska journalsystemet Cosmic, läs mer om detta i avsnitt 5.2 Journalsystem 
Cosmic.   

5.1.2 Läkemedelsrum 

En del av de läkemedel som ska distribueras till patienter, exempelvis narkotiska preparat 
och infusionsvätskor, förvaras inte i läkemedelsvagnen. Sjuksköterskorna berättar att när 
dessa läkemedel behöver iordningställas, eller när något annat läkemedel saknas i 
patientens personliga låda, måste sjuksköterskan uppsöka läkemedelsrummet. Detta rum 
finns placerat antingen i nära anslutning till eller inne på avdelningen. I 
läkemedelsrummet finns det utöver narkotikaklassade preparat och infusionsvätskor även 
ett basförråd med de läkemedel som används regelbundet på den specifika avdelningen. 
Det är från detta förråd lådorna på läkemedelsvagnen fylls på. Utöver bassortimentet finns 
det på samtliga tre avdelningar ett mindre sortiment av sällanläkemedel vilka är de 
läkemedel som sällan används för patienterna på just den avdelningen.  

Sjuksköterskorna berättar att det i sjukhusmiljön råder hög säkerhet kring hanteringen av 
narkotikaklassade preparat, och att detta är något som avspeglas i sjuksköterskans 
vardagliga arbete. På grund av nationella lagkrav måste sjuksköterskorna bland annat 
utföra noggranna räknekontroller varje gång de iordningställer dessa preparat. Syftet med 
kontrollerna är att göra det enklare att hålla uppsikt över eventuellt svinn av narkotiska 
preparat.  

5.2 Journalsystem Cosmic 

För att sjuksköterskorna ska kunna få information om vilka läkemedel som har ordinerats 
och ska tilldelas respektive patient under en läkemedelsdelning används det elektroniska 
journalsystemet Cosmic. Det är även i Cosmic som läkarna utför ordinationer av 
läkemedel samt där personal kan finna annan relevant information om patienten och 
dennes medicinska bakgrund.  

Under en utdelning utgår sjuksköterskorna från den så kallade utdelningsvyn som för en 
patient i taget åskådliggör vilka läkemedel i vilken styrka och dos som ska tilldelas 
patienten vid specifika klockslag, se figur 1. Sjuksköterskorna visar att utöver de stående 
ordinationerna, som är de läkemedel som ska ges vid en fast tidpunkt, finns det i 
utdelningsvyn även en lista med ordinerade vid behovs-läkemedel. Med vid behovs-
läkemedel åsyftas läkemedel som ges till en patient när patienten bedöms behöva det. 
Utdelningsvyn uppdateras utefter patientens läkemedelslista vilket är en lista 
innehållande patientens samtliga ordinationer. 
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Figur 1: Illustration av en förenklad utdelningsvy i Cosmic för en patient. Vyn visar 
vilka läkemedel som har delats ut till patienten vid tidigare klockslag och vad som ska 

delas ut under nästkommande utdelningstillfällen.  

I Cosmic finns olika funktioner som sjuksköterskorna använder i arbetet. Ett exempel på 
en sådan funktionen är iordningställ som markerar att de tilltänka läkemedlen är 
hopplockade i rätt dos och redo att delas ut till patienten. För att en utdelning ska markeras 
som slutförd i Cosmic måste sjuksköterskan signera respektive läkemedel som delats ut 
till patienten. Under observationerna framgick det att sjuksköterskorna främst använder 
sig av två olika signeringsalternativ; iordningställ och överlämna eller administrera, där 
det förstnämnda alternativet väljs om läkemedlen ska överlämnas och det andra 
alternativet om läkemedlen ska administreras. Även alternativet hoppa över fungerar som 
en signering och används för att indikera att ett visst läkemedel inte givits till en patient.  

5.3 Arbetsflöde 

Gemensamt för samtliga observerade avdelningar är att det finns vissa 
standardutdelningstider som sjuksköterskorna måste rätta sitt arbete efter under sina 
arbetspass. De allra flesta läkemedel som ska tilldelas patienter koncentreras till klockan 
08:00 och 20:00. Andra vanliga utdelningstider är klockan 12:00 och 16:00, men det är 
inte ovanligt att läkemedel delas ut däremellan. 

I figur 2 illustreras det generella arbetsflödet som har observerats på de tre olika 
avdelningarna under en läkemedelsdelning på en given utdelningstid. Notera att den 
verkliga arbetsprocessen är mindre linjär än den som återges i figuren. Samtliga 
sjuksköterskor berättar att arbetsflödet dagligen påverkas av diverse störningsmoment, 
exempelvis frågor från kollegor, akuta situationer med patienter, att patienter är 
otillgängliga vid administreringstillfället och telefonsamtal. Sjuksköterskorna måste 
också vara beredda på att tillfälligt släppa sitt arbete för konkurrerande arbetsuppgifter 
såsom ronder med läkare, avdelningsmöten eller förflyttning av patienter. 
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Figur 2: Illustration av det generella arbetsflödet för en läkemedelsdelning på 
Akademiska sjukhuset. Bildkälla bild 2: Impart trading AB u.å. Bildkälla bild 3: 

Amazon.com u.å. Resterade bilder har laddats ner från gratiskällor. 

Med figur 2 som utgångspunkt beskrivs arbetsflödet närmare i följande lista.  

1) Genomgång: På de observerade avdelningarna startar sjuksköterskorna sitt arbetspass 
genom att bli informerade av personal från föregående skift om det är något särskilt 
rörande patienterna som sjuksköterskorna måste ha i åtanke under det kommande 
arbetspasset. Det är också vid starten av skiftet som de läser på om sina patienter genom 
att studera deras journaler.  

2) Läkemedelsvagn: Utgångspunkten för läkemedelsdelningarna är läkemedelsvagnen. 
Processen påbörjas genom att sjuksköterskorna med hjälp av sitt passerkort loggar in i 
Cosmic på den dator som står placerad på läkemedelsvagnen. Sjuksköterskorna öppnar 
sedan utdelningsvyn för den patient som de har valt att prioritera först.  

3) Iordningställa: Sjuksköterskorna påbörjar sedan iordningställandet för patienten 
genom att samla ihop de ordinerade läkemedlen i rätt styrka och dos och placera dem i en 
liten plast- eller papperskopp. Läkemedlen plockas främst från patientens personliga låda 
men också från det allmänna lådorna med de vanligt förekommande läkemedlen. I de fall 
då flera koppar med läkemedel iordningställs samtidigt särskiljs kopparna genom 
märkning med patientens personnummer eller genom att ställa tillbaka koppen i 
patientens personliga låda tills det är dags för administrering eller överlämning. 



27 
 

4) Läkemedelsrum: När sjuksköterskorna behöver iordningställa narkotika, 
infusionsvätskor, eller något annat som saknas på läkemedelsvagnen uppsöker 
sjuksköterskorna läkemedelsrummet. Även andra typer av förberedelser såsom krossning 
av tabletter görs vanligen i läkemedelsrummet. När sjuksköterskorna har funnit och 
eventuellt förberett det som skulle hämtas från rummet bärs läkemedlen åter tillbaka till 
läkemedelsvagnen.  

Sjuksköterskorna beskriver att det ibland inträffar att det eftersökta läkemedlet varken 
finns på plats i vagnen eller i läkemedelsrummet. I dessa fall får sjuksköterskorna 
administrera ett generiskt preparat eller om något sådant inte finns, leta efter läkemedlet 
på andra delar av sjukhuset. Det förekommer också situationer där det inte går att finna 
det eftersökta läkemedlet på hela sjukhusområdet. Vid dessa tillfällen får 
sjuksköterskorna, ofta i samråd med läkare, antingen hoppa över utdelningen, byta ut 
läkemedlet mot annat preparat eller beställa läkemedlet akut. Akutbeställningar görs 
enbart i situationer då det är absolut nödvändigt att patienten får i sig läkemedlet i tid. 

5) Administrering/överlämning: När sjuksköterskorna har fått tag på alla önskade 
läkemedel, alternativt beslutat om en alternativ åtgärd om läkemedlet inte går att få tag 
på, överlämnas eller administreras läkemedlen till patienten. Sjuksköterskorna förklarar 
att om läkemedlet ska överlämnas måste patienten eller den tredje parten bedömas vara 
adekvat nog att själv kunna ansvara för medicineringen. Oftast kontrollerar 
sjuksköterskan att patienten tagit sina tilldelade tabletter vid ett senare tillfälle.  

För att säkerhetsställa att rätt patient får rätt läkemedel frågar majoriteten av 
sjuksköterskorna inför en överlämning eller administrering om patientens personnummer. 
Alternativt kontrollerar de uppgifter som står angivna på patientens armband. En 
sjuksköterska berättar att somliga sjuksköterskor, inklusive sjuksköterskan i fråga själv, 
ibland struntar i att kontrollera patientens personuppgifter när de känner sig säkra på 
patientens identitet.  

6) Signering: Under observationerna framkommer det att sjuksköterskorna vanligtvis har 
en timme på sig att signera innan läkemedlet automatiskt anges som missat i Cosmic. Om 
en signering för ett visst läkemedel uteblir markeras det rött i utdelningsvyn, se figur 1. 
Vidare berättar sjuksköterskorna att när det rör sig om tidskritiska läkemedel är det viktigt 
att sjuksköterskorna tilldelar patienterna dessa i nära anslutning till den tilltänkta 
utdelningstiden. Handlar det i stället om icke tidskritiska läkemedel, vilket gäller 
majoriteten av de läkemedel som hanteras på avdelningarna som har observerats, händer 
det ofta att signeringen i Cosmic sker mer än en timme efter tilltänkt tid. I dessa fall får 
sjuksköterskorna manuellt modifiera tiden på signeringen för att den inte längre ska stå 
som missad. 

När sjuksköterskorna har signerat samtliga läkemedel för samtliga patienter som ska delas 
ut vid utdelningstillfället är läkemedelsdelningen klar. Proceduren startar sedan om igen 
när nästkommande utdelningstid tar vid. 

5.3.1 Skillnader mellan avdelningar  

Under observationerna noterades att läkemedelsdelningen skiljer sig åt i utförande mellan 
olika avdelningar. Vissa avdelningar har ett mer flexibelt arbetssätt, där större 
individuella skillnader mellan sjuksköterskorna kan iakttas, medan andra avdelningar har 
ett mer standardiserat sätt att arbeta. På en av avdelningarna iordningställs läkemedel för 
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samtliga patienter innan utdelningen börjar, medan på en annan avdelning väljer 
sjuksköterskorna själva om de vill iordningställa för alla patienter samtidigt eller för en i 
taget innan läkemedlen ges till patienten. Hur sjuksköterskorna signerar i Cosmic ser 
också olika ut beroende på avdelning, hur sjuksköterskan blivit lärd och vad 
sjuksköterskan själv tycker är smidigast. Några sjuksköterskor signerar först efter att 
läkemedlen har tilldelats patienten medan andra sjuksköterskor väljer att i stället signera 
precis innan läkemedlen delas ut. Dessutom väljer några sjuksköterskor att tilldela 
samtliga patienter sina läkemedel innan signering i Cosmic, medan andra administrerar 
eller överlämnar och signerar för en patient i taget. 

Ytterligare en stor skillnad som har observerats är att en av avdelningarna har patienter 
som nästan uteslutande ordineras läkemedel av typen oral-fast medan andra avdelningar 
har en betydligt större andel patienter som ordineras andra typer av läkemedel, 
exempelvis infusioner. Slutligen visar sig också en stor skillnad i omfånget av narkotika 
som hanteras på avdelningen. Avdelningen som hanterar större mängder narkotika 
förvarar dessa preparat i läkemedelsautomater på avdelningen. 

5.4 Sjuksköterskornas ansvar  

Sjuksköterskornas arbete under en läkemedelsdelning är som tidigare nämnts inte en 
simpel linjär process. Sjuksköterskorna måste i samband med iordningställandet arbeta 
ytterst noggrant och se till att rätt läkemedel i rätt styrka och dos iordningställs till rätt 
patient. Saker de måste vara särskilt observanta på är om tabletter behöver delas för att få 
rätt dos eller om ordinationen på något annat sätt skiljer sig åt från de läkemedel som 
finns tillgängliga. Cosmic visar inte vilka läkemedel som är tidskritiska och därför måste 
sjuksköterskan även beakta vilka läkemedel detta gäller och prioritera utdelningen av 
dessa läkemedel.  

Särskilt viktigt är att sjuksköterskorna baserat på patienternas hälsotillstånd och 
kunskaper om läkemedelseffekter gör en rimlighetskontroll och bedömer om patienten 
behöver de tilltänkta läkemedlen vid den aktuella tidpunkten. Exempel på viktiga tillstånd 
att hålla koll på innan vissa läkemedel administreras är patientens blodsocker och 
blodtryck.   
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6. Utvecklingsområden för nuvarande 
läkemedelsdelning 

Följande kapitel redogör för det empiriska material som erhållits från 
målbildsseminarier. Under de inledande seminarierna diskuterades dagens 
läkemedelsdelning i syfte att besvara frågeställningen: ”Vilka moment i 
läkemedelsdelningen bör förbättras och vilka behöver finnas kvar hos 
sjuksköterskan?”  

6.1 Moment som bör förbättras 

Samtliga sjuksköterskor beskriver att det finns brister i dagens läkemedelsdelning och att 
dessa bör förbättras med avseende på patientsäkerhet och effektivitet. De beskriver också 
att läkemedelsfel är något som i allra högsta grad bör undvikas eftersom ett litet fel kan 
medföra en allvarlig konsekvens för patienten. Sjuksköterskorna anser att orsaken till att 
fel inträffar ofta beror på att läkaren har gjort en felaktig ordination, eller att 
sjuksköterskorna själva har brustit i hanteringen av läkemedel. Även i de fall det sker fel 
i ett tidigare skede i läkemedelskedjan är det i slutändan sjuksköterskans ansvar att se till 
att patienten får en korrekt behandling, vilket medför att sjuksköterskorna upplever en 
stor press att förhindra att fel begås. Nedan beskrivs de delar av läkemedelsdelningen som 
grupperna anser bör förbättras för att effektivisera arbetet och minska risken att fel begås. 

6.1.1 Bristande ordinationer 

Sjuksköterskorna beskriver att bristande ordinationer är ett av problemen med dagens 
läkemedelsdelning. Det kan handla om direkta felaktigheter från läkaren som 
sjuksköterskan inte uppmärksammar och påföljden blir att läkemedlet administreras. Det 
kan också finnas otydligheter i ordinationen vilket ger utrymme för chansning och att fel 
begås. På frågan om vad som leder till fel svarar S15 från grupp X: 

“Felordinationer är väl det som är det största problemet och sen att man får instruktionen: 
gör som ni brukar. Det fungerar ju för en sådan som mig som har jobbat i 14 år, men är det 
en ny avdelningsläkare med en ny sjuksköterska kan det där få förödande konsekvenser för 
att ingen egentligen vet. Läkaren vet inte hur hen ska ordinera och sjuksköterskan kan inte 
ifrågasätta om ordinationen är rimlig.” 

Flera av sjuksköterskorna berättar också att läkarna ordinerar på olika sätt vilket också 
ökar risken för att göra fel. Sjuksköterskorna berättar att de tar mycket ansvar för att 
förhindra att fel begås, något som S7 från grupp A lyfter: 

“Det här med att läkarna inte är så jättenoga med vad de ordinerar ibland, där känns det ju 
också som att det kan bli fel […] man känner som sjuksköterska att han har ganska mycket 
ansvar att se till att läkarna gör rätt.” 

Ytterligare en brist med ordinationerna är att läkemedelslistorna i Cosmic inte uppdateras 
tillräckligt ofta, både när det gäller nya ordinationer, förändringar av befintliga 
ordinationer och utsättning av läkemedel som inte längre är aktuella. Ibland informeras 
sjuksköterskorna enbart muntligt om en förändring, men läkemedelslistan ändras inte 
förrän långt senare. S10 från grupp B beskriver: “I en perfekt värld hade ju en läkare 
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uppdaterat läkemedelslistan, kryssat mediciner så att man kunde lita på att det som är 
ordinerat ska ges. Men det är inte riktigt så.” Sjuksköterskorna får frågan om det tillhör 
läkarens arbetsuppgifter att uppdatera läkemedelslistorna. S10 svarar: “Rent formellt ska 
väl läkarna hålla läkemedelslistorna uppdaterade […] men det är ofta jag tycker det 
behöver rensas i läkemedelslistor.” 

Idag krävs ingen utbildning för att få behörighet till Cosmic och en av sjuksköterskorna 
tror att det är en orsak till att systemet hanteras på olika sätt eftersom läkare och 
sjuksköterskor utgår från hur de själv har blivit upplärda och sedan hittar egna sätt att 
arbeta. S14 från grupp X förklarar: 

“Läkemedelsmodulen i Cosmic är så pass komplex, alltså man behöver utbildning för att 
förstå hur ska man ordinera läkemedel, hur ska jag tolka all information som är på skärmen 
och där finns det ingen obligatorisk utbildning. Doktorer som kommer helt nya behöver inte 
gå någon kurs för att lära sig, hur ordinerar jag läkemedel i Cosmic? Ut och spring på ängarna, 
gör som du vill och hoppas det går bra. Där ligger en hel del i att det blir fel. Likadant i 
sjuksköterskegruppen också […].” 

6.1.2 Iordningställande  

Samtliga sjuksköterskor vittnar om att iordningställande är ett av de moment i 
läkemedelshanteringen som kräver mest tid. S7 är en av de sjuksköterskor som tar upp 
detta: 

“Det tar ju nästan en timme att förbereda, 45 minuter i alla fall på morgonen, att göra i ordning 
alla läkemedel, för de kan ju ha upp emot 60 olika preparat som man ska stå och plocka ihop 
och så är det ju alltid något läkemedel som fattas och som man måste gå och hämta i 
läkemedelsrummet.” 

Flera av sjuksköterskorna upplever att momentet inte tillför något värde till deras arbete 
och skulle därför kunna lämna över uppgiften till någon annan. Samtidigt är 
iordningställandet ett sätt att ha kontroll över vad som administreras. Genom att själv 
iordningställa läkemedlen verifierar sjuksköterskan att rätt läkemedel ges. Vidare 
beskriver S7: 

“På ett sätt känns det ganska skönt att man själv har gjort i ordning läkemedlen, alltså att man 
vet exakt vad det är som ges, men på ett sätt är det kanske den tråkigaste delen i 
sjuksköterskearbetet, tycker jag i alla fall. Det finns ju säkert de som tycker det är jättekul. 
Men att stå och bara plocka ihop olika piller. […] jag känner ju att just den biten att stå och 
plocka ut läkemedel i en läkemedelskopp är nog inget som jag är mån om att behålla.” 

Sjuksköterskorna reflekterar över alternativa sätt att ställa i ordning läkemedel där tilliten 
till vilket läkemedel som iordningsställs ändå ska bevaras. S8 från grupp A säger: 

“Ibland har ju patienten med sig sina Apodos-påsar1 hit och då öppnar man ju bara den och 
häller ut den i koppen och då ser man ju vad det är för piller och det är ju faktiskt väldigt 
bekvämt.” 

Utöver att iordningställande ger sjuksköterskan kontroll över vad som ges till patienten 
lyfts ytterligare ett argument till varför iordningställande bör utföras av sjuksköterskan. 

 
1Apodos är en apotekstjänst som erbjuder dosförpackade läkemedel till patienter som bor hemma eller 
inom kommunal omsorg (Apoteket, u.å.).   
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Det handlar om att hantering av läkemedel också ger sjuksköterskan kännedom om 
läkemedlen, en kunskap som riskeras att gå förlorad om momentet tas bort. S14 beskriver: 

“Det beror nog lite på hur lång yrkeserfarenhet jag har. Om jag är ny på avdelningen eller har 
kort yrkeserfarenhet som sjuksköterska, då tycker jag nog att det mesta av läkemedelsdelning 
ska vara kvar hos sjuksköterskan. Man ska lära sig hitta bland läkemedel på hyllan och man 
ska lära sig alla de här olika momenten som det innebär med rimlighetskontroller. Vad är en 
rimlig dos i förhållande till den patient jag har framför mig? Hur blandar jag läkemedel utan 
att kontaminera dem? Sen, när man känner sig mer trygg är jag nog inte helt främmande för 
att man kan släppa ifrån sig de sakerna.” 

6.1.3 Leta läkemedel 

Flera av sjuksköterskorna nämner att i samband med iordningställande av läkemedel 
uppstår ofta situationer då det ordinerade läkemedlet inte finns tillgängligt på 
avdelningen. I dessa fall administreras ett generiskt preparat, men om något sådant inte 
heller finns på avdelningen tvingas sjuksköterskan kontakta andra avdelningar för att ta 
reda på om läkemedlet finns att tillgå på sjukhuset. S11 från grupp B förklarar: 

“Sen kanske inte läkemedlet som man ska ha finns på avdelningen, då får man gå och leta. 
När receptarien finns kan ju hen fixa det, men är inte hen här så tar det ju ganska mycket tid 
och resurser att springa och leta. Det kan ju vara slut också, som det var idag.” 

För att lättare kunna hitta läkemedel beskriver sjuksköterskorna att det finns ett system 
som lagerför tillgången på läkemedel i sjukhusets sällanförråd. På så sätt kan 
sjuksköterskan söka upp läkemedlet i en lista för att se om läkemedlet finns tillgängligt. 
Dessa listor uppdateras dock sällan vilket gör att de ändå inte fyller sin funktion. S10 
beskriver detta: 

“Sen blir det lite annat om man ska leta efter ett läkemedel på sällanförråden, då ska man in 
i ett Excelark som ligger på en sida på navet och leta där och finns det inte där ska man in i 
avdelningens bassortiment, en annan lista, och den kanske inte är uppdaterad. Det finns inget 
enkelt sätt att få reda på var man kan hitta läkemedel på sjukhuset. Eller det är ju lätt, men 
det tar tid.” 

Letande av läkemedel och likaså system för att lättare kunna hitta läkemedel är moment 
med dagens läkemedelsdelning som sjuksköterskorna vill förbättra. 

6.1.4 Journalsystem/IT-stöd 

Flera av sjuksköterskorna beskriver att Cosmic inte är särskilt användarvänligt. En brist 
är de varningar som visas när sjuksköterskan iordningställer och administrerar läkemedel. 
Uppfattningen om dessa varningar skiljer sig åt mellan sjuksköterskorna då några 
upplever att systemet ger onödiga varningar, medan andra upplever att varningarna borde 
vara tydligare vid exempelvis interaktioner mellan läkemedel och för läkemedel som inte 
får ges vid alla tillfällen. En av de sjuksköterskor som lyfter problemet med onödiga 
varningar är S7: “Ofta kan det vara en varning för att det är farligt vid graviditet och den 
kommer upp för varje kvinnlig patient.” 
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S10 lyfter problematiken med att tvärtemot erhålla för få varningar: 

“Det är ungefär som när man hämtar ut ett recept på apoteket, då säger ju farmaceuten att 
läkemedlet inte ska tas med mjölkprodukter eller i samband med måltid. Sådan kunskap har 
inte vi om varje läkemedel, så det hade varit skönt att få veta det.” 

Ytterligare en brist med Cosmic är dokumentationen som upplevs kräva mycket tid och 
som följaktligen inte utförs. Ett exempel på det är när systemet kräver en motivering till 
att ett läkemedel ges vid en annan tidpunkt än angiven. I stället för att motivera detta är 
det vanligt att sjuksköterskorna skriver en punkt för att kringgå att systemet klagar på 
utebliven motivering.  

En annan förekommande händelse som sjuksköterskorna beskriver är att signeringen 
glöms bort efter att ett läkemedel har administrerats. Det kan i värsta fall leda till att 
nästkommande sjuksköterska administrerar läkemedlet igen i tron om att det inte har 
blivit administrerat.   

6.2 Moment som bör finnas kvar hos sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna har en någorlunda överensstämmande bild över vilka arbetsuppgifter 
och moment relaterad till läkemedelsdelning som tillhör eller inte tillhör sjuksköterskans 
identitet. Majoriteten av sjuksköterskorna är eniga om att både iordningställande och att 
leta läkemedel är tidskrävande uppgifter som lämpligen kan överlåtas till någon annan. 
Sjuksköterskorna förmodar att ett överlämnande av dessa uppgifter kan bidra till att mer 
tid kan ägnas åt de moment de anser är mer angelägna. Nedan beskrivs de delar av dagens 
läkemedelsdelning som grupperna identifierade bör finnas kvar och vara sjuksköterskans 
ansvar även i ett framtida läkemedelsdelningssystem.  

6.2.1 Kunskap och kontroll 

Sjuksköterskor från samtliga grupper lyfter att något som måste finnas kvar i ett framtida 
läkemedelsdelningssystem är känslan av kontroll. Exempelvis är det viktigt att i samband 
med iordningställandet av läkemedel känna sig säker på att det som iordningställs är 
korrekt enligt ordination, något som S10 vittnar om: 

“När det ser ut som det gör idag att de ligger i förpackningar så vill man ju göra det själv, 
men skulle man på ett validerat sätt kunna få det hopplockat så att man kan vara säker på att 
det som ligger där är det som är ordinerat spelar det ingen större roll. Bara man snabbt kan 
dubbelkolla att det stämmer överens.” 

Eftersom sjuksköterskans arbetsuppgifter tillhör det sista ledet i läkemedelskedjan är det 
ytterst deras ansvar att säkerställa att det blir rätt. Vidare förklarar S11: “Om man själv 
ska signera vill man ju också vara säker på att det är rätt som ligger där även om man 
inte har plockat ihop det själv.” På vissa avdelningar sköter sjuksköterskor allt 
iordningställande själva medan det på andra avdelningar finns farmaceuter som 
iordningställer ett urval av läkemedel eller till och med samtliga läkemedel. På de 
sistnämnda avdelningarna vittnar sjuksköterskorna om att de från en början upplevde en 
oro samt en minskad känsla av kontroll när farmaceuter övertog delar av eller hela 
iordningställandet, men att de allt eftersom vande sig och började känna sig trygga med 
att iordningställandet sköttes korrekt.  
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S15 beskriver: 

“Med tiden så har vi vant oss, det var flera med mig som tyckte att det kändes lite riskabelt, 
men nu har vi vant oss och de [farmaceuterna] är väldigt nogsamma. Är de osäkra så frågar 
de oss eller så frågar de läkarna. Det är väldigt sällan det blir fel och då är det kanske inte på 
grund av dem. Då har det kanske felat i att man har gett någonting för snabbt eller på fel tid 
eller så där.”  

Läkemedelsdelning handlar om mycket mer än att bara plocka ihop och dela ut läkemedel 
till patienter. Sjuksköterskorna lyfter vikten av att kunskapen om läkemedel och dess 
effekter på patienter bibehålls med ett framtida system. En av sjuksköterskorna som tar 
upp detta är S17 från grupp X: 

“Det är inte så att en sjuksköterska bara delar ut medicin, utan en sjuksköterska har ju som 
uppgift också att veta vad som händer när patienten får den här medicinen. Det är flera steg 
i det här. Det är inte bara att man delar ut en medicin utan det är ju också helheten. Den här 
medicinen gör ju att det händer någonting med patienten och den här kunskapen är jag rädd 
att den försvinner.” 

6.2.2 Flexibilitet 

En viktig funktion med dagens system som bör finnas kvar är flexibiliteten. Det är vanligt 
att alla ordinerade läkemedel inte ges eller att dosen av ett läkemedel ändras baserat på 
patientens nuvarande tillstånd. Det måste därför vara möjligt att både hoppa över 
utdelningen och att ändra dosen av ett läkemedel. Vikten av att flexibiliteten bibehålls är 
något som bland annat tas upp av S10: “Det är viktigt att kunna plocka bort vissa 
tabletter, välja att inte ge dem eller vänta med att ge dem.” 

Likaså beskriver S15 att flexibiliteten vid dosjustering är viktig: “Vi vill ju ha 
möjligheten att snabbt kunna justera doser […] det kan svänga fort och då måste 
man ju snabbt kunna ändra och justera dosen efter det.” 

7. Den framtida läkemedelsdelningen 

Kapitel 7 redogör för det empiriska material som erhållits genom 
målbildseminarierna och ämnar besvara de två frågeställningarna: ”Hur ser 
sjuksköterskans vision om en framtida läkemedelsdelning ut och hur vill de arbeta 
med en sluten läkemedelsloop?” samt ”Vad ser sjuksköterskan för möjligheter och 
risker med en sluten läkemedelsloop?”. Hädanefter refererar begreppet ”det nya 
systemet” till Akademiska sjukhusets planer på ett system med en sluten 
läkemedelsloop. 

För att kunna urskilja sjuksköterskors tankar kring hur de vill och tror att framtidens 
läkemedelsdelning ska gå till fick sjuksköterskorna inledningsvis ventilera framtidens 
läkemedelsdelning utan att diskutera SELKs planer. Efter det fick sjuksköterskorna 
diskutera hur de vill arbeta med avläsningsteknik i samband med administrering samt 
vilka risker och möjligheter som kan relateras till implementeringen av en sluten 
läkemedelsloop. Utgångspunkten för dessa diskussioner var SELKs framtidsplaner vilka 
introducerades i kapitel 3 Säker och effektiv läkemedelskedja. 
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7.1 Vision för framtiden 

Trots att deltagarnas bild av hur ett framtida läkemedelssystem bör fungera skiljer sig åt 
rent tekniskt, har de i grunden en relativt samstämd vision om hur de vill att den framtida 
läkemedelsdelningen ska fungera. Gemensamt för samtligas visioner är att framtidens 
läkemedelsdelning involverar en högre grad av automatisering och teknik som stödjer 
sjuksköterskans arbete. S10 från grupp B beskriver: 

“I den bästa av världar ska det vara svårt att göra fel. Att det inte bara är en själv som 
kontrollerar att man ger rätt läkemedel till rätt patient, utan att man får det dubbelcheckat och 
får någon slags varning innan det blir fel i stället för att man märker det efteråt.” 

Deltagarna tror också att iordningställandet i framtiden kommer överlåtas till någon 
annan, antingen till en maskin eller till andra yrkesgrupper såsom farmaceuter. Trots att 
några av deltagarna identifierar vissa risker med ett automatiserat iordningställande, till 
exempel att viss läkemedelskunskap på sikt kan gå förlorad, menar majoriteten av 
deltagarna att ingen viktig del i deras arbete går förlorad om iordningställandet upphör 
från sjuksköterskans ansvar. Ett par deltagare är dock noga med att påpeka att de talar för 
sig själva och att andra sjuksköterskor kanske skulle kunna anse att ett automatiserat 
iordningställande påverkar deras identitet. 

S1 från grupp B är en av de som hoppas på att sjuksköterskor kommer vara mindre 
involverade även i administreringsfasen i framtiden: 

”Dragit till sin yttersta spets har vi typ en robot eller en AI som kan dela allting själv så kan 
jag fokusera helt på patientnärvaro, patientkontakt och bedömningar och samtidigt vara 
99,9 % trygg med att datorn delar allt rätt…”  

Även om sjuksköterskorna från de övriga grupperna anser att administrering fortfarande 
bör vara en del av sjuksköterskans uppgifter i det framtida arbetet, önskar alla likt S1 att 
större fokus ska ligga på omvårdnad, klinisk bedömning och planering av vård. Idag 
upplever sjuksköterskorna att tiden för omvårdnad inte räcker till och önskar därför att 
det i framtidens frigörs mer tid åt detta. Sjuksköterskorna önskar också vara mer 
närvarande hos patienterna, då det är via samtal och observationer patienternas behov 
främst kan bedömas.  

Sjuksköterskorna fick med hjälp av verktyget mentimeter svara på frågan vad de skulle 
vilja ägna mer tid åt i arbetet. Snarlika svar återgavs från sjuksköterskorna från alla tre 
grupper. Svaren från grupp B visas i figur 3. 
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Figur 3: Grupp B:s svar på vad de skulle vilja ägna mer tid åt i arbetet. Storleken på 
begreppen visar i vilken utsträckning deltagarna har svarat samma sak. Större begrepp 

motsvarar att flera deltagare har samma svar. 

Vidare uttrycker minst en sjuksköterska från varje grupp en önskan att få använda en Ipad 
eller dator som tas med eller finns i patientens rum i samband med administrering. Samma 
sjuksköterskor förmodar att det med en skärms hjälp blir enklare att besvara frågor samt 
ha uppsikt över patientens läkemedel och provsvar utan att behöva förflytta sig till datorn 
som finns vid läkemedelsvagnen. Andra deltagare anser inte att användning av 
journalsystemet är viktigt inne på patientens rum. 

7.2 Praktiskt arbete med sluten läkemedesloop 

Deltagarna blev inför seminariediskussionen introducerade för de planer Akademiska 
sjukhuset har på att införa en sluten läkemedelsloop. För att deltagarna skulle förstå 
helhetsbilden samt kunna identifiera vilka tidigare steg i loopen som eventuellt kan 
innebära förändringar för deras arbete, delgavs de planer på hur systemet ska införas i 
samtliga steg i läkemedelskedjan. Emellertid fokuserade frågorna som diskuterades under 
seminarierna främst på avläsningsteknik eftersom det är detta steg som har störst inverkan 
på läkemedelsdelningen och sjuksköterskans arbete.  

Grupperna fick under seminarierna i uppdrag att diskutera hur de i framtiden skulle 
föredra att praktiskt arbeta med avläsningsteknik. Resultatet från diskussionen 
sammanfattades sedan med hjälp av scenarier. Instruktionerna för scenarierna var att de 
med utgångspunkt i SELKs planer skulle beskriva det övergripande flödet för hur 
läkemedelsdelningen bör gå till utan att gå in på tekniska detaljer. De olika grupperna 
uppmärksammande olika saker och hade olika idéer om hur ett system med 
avläsningsteknik borde förverkligas. Hur ingående arbetsflödet beskrevs varierade också 
mellan grupperna. På grund av begränsat med tid hann sjuksköterskorna inte arbeta med 
sina scenarier under en längre tid. Dessutom poängterade sjuksköterskorna svårigheten i 
att visualisera ett system som ännu inte finns. Förslagen från respektive grupp som 
sammanställts i figur 4, 5, 6 ska därmed inte betraktas som fullbordade scenarier utan 
snarare som idéer på hur avläsningsteknik kan användas inom slutenvården.  

När grupperna fick fundera på hur de vill arbeta med avläsningsteknik föreställde sig 
samtliga sjuksköterskor att dosförpackningar är försedda med streckkoder och att dessa 
koder läses av med en streckkodsläsare. Inget ställningstagande har gjorts angående att 
streckkodsläsning skulle vara en föredragen teknik framför RFID.  
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7.2.1 Grupp A 

I figur 4 sammanfattas hur grupp A visualiserar att arbetet med avläsningsteknik ska gå 
till i praktiken. Då enbart en sjuksköterska deltog på de tre sista seminarietillfällena 
refererar detta delavsnitt enbart till sjuksköterska S7. 

 

Figur 4: Arbetsflöde som beskriver hur grupp A tänker att arbetet med avläsningsteknik 
ska gå till i framtiden. I figuren är sjuksköterska förkortat till SSK. 

S7 tycker att det är viktigt att inför att läkemedel ges till patienten kontrollera 
dosförpackningarna mot ordinationen samt bedöma om alla doser ska ges. S7 ser också 
framför sig att denna kontroll sker för alla patienter samtidigt. Efter kontrollen tar 
sjuksköterskans med sig dosförpackningar, en mugg med vatten och skannern till en 
patient i taget. Ett problem som identifieras av S7 i samband med detta steg är hur 
sjuksköterskorna ska få med sig skanner, vatten och dosförpackningar till patienterna och 
samtidigt passera avdelningens låsta dörrar. S7 förklarar:  

Jag tror inte själva principen [sluten läkemedelsloop] hänger på detta, men på andra 
avdelningar är nog inte allt låst som det är här så att man måste ha en fri hand för att kunna 
låsa upp och öppna dörrar.” 
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Idag använder sjuksköterskorna på avdelning A en vagn där de placerar en tillbringare 
med vatten, muggar samt iordningställda läkemedelskoppar märkta med patient-id till 
samtliga patienter på avdelningen. Eftersom patienterna på avdelningen ofta befinner sig 
utanför sina rum finns det anledning att vid en läkemedelsdelning ha med sig vatten. S7 
funderar på om sjuksköterskorna i ett framtida system måste ändra sina rutiner och enbart 
ta med sig läkemedel för en patient åt gången. Om denna förändring måste ske kan det 
komma att bli omständligt att ta med sig vagnen fram och tillbaka mellan en låst dörr ett 
flertal gånger. 

I nästa steg i arbetsflödet påbörjas skanningen. S7 visualiserar att patientens id-band 
skannas först och att de medtagna dosförpackningarna sedan skannas en och en. Att 
skanna förpackningarna var för sig, i stället för att skanna en övergripande kod som 
identifierar alla läkemedel, skapar enligt S7 en starkare känsla av kontroll.  

S7 berättar under diskussionen att det egentligen vore att föredra att öppna 
förpackningarna vid läkemedelsvagnen och placera innehållet i en mugg, framför att 
öppna förpackningarna framför patienterna. Motiveringen till detta är att på avdelning A 
har varje patient relativt många läkemedel. På avdelningen är det inte heller ett alternativ 
att lämna över oöppnade förpackningar till patienterna och sedan gå vidare till nästa 
patient, eftersom det på avdelningen är viktigt att sjuksköterskorna kontrollerar att 
patienterna sväljer sina läkemedel. Samtidigt förstår S7 att patientsäkerheten ökar genom 
att öppna förpackningarna framför patienten eftersom det minskar risken för att ge fel dos 
till fel patient. Om det nya systemet kräver att förpackningarna ska öppnas vid patienten 
ser S7 att det skulle vara smidigast att sjuksköterskorna själva öppnar dosförpackningarna 
och lägger innehållet i en kopp som sedan räcks till patienten. Detta gör det enklare för 
sjuksköterskan att övervaka att patienten sväljer sina tabletter. När patienten har svalt 
tabletterna signeras att alla doser är administrerade via skannern. Sedan repeteras flödet 
från och med steg två för nästa patient. Mellan varje patient spritas skannern av.  

7.2.2 Grupp B 

I figur 5 sammanfattas grupp B:s tankar om hur det praktiska arbetet med 
avläsningsteknik bör gå till i framtiden. 
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Figur 5: Arbetsflöde som beskriver hur grupp B tänker att arbetet med avläsningsteknik 
ska gå till i framtiden. I figuren är sjuksköterska förkortat till SSK. 

Grupp B föreställer sig att arbetsflödet inledningsvis består av att plocka fram, kontrollera 
och göra en bedömning av patientens dosförpackningar. Sedan loggar sjuksköterskan in 
på skannern. I detta steg önskar gruppen att inloggningen ska gå snabbt och att det med 
fördel ska göras genom att läsa av passerkortet mot skannern. Likt grupp A tycker grupp 
B att patientens armband ska skannas först. Sedan skannas varje dosförpackning var för 
sig. Grupp B tycker att skanna förpackningarna individuellt känns säkrare och att det är 
det optimala sättet att arbeta på, så länge inte själva skanningen tar för lång tid. Till 
skillnad från grupp A ser grupp B främst fördelar med att öppna dosförpackningarna 
framför patienterna.  

  



39 
 

S10 berättar: 

“Jag tänker att det är väl bara är bra att öppna dosförpackningarna hos patienten. Då vet 
patienten också att det blir rätt tablett. Som det är nu får de bara ett gäng vita piller. [..] Det 
finns en del patienter som har problem med det. Till vissa får man ju dela tabletterna i sina 
blister eftersom de vill kontrollera själva. Så jag tror bara att det är ett bra sätt att göra det 
på.“  

Utöver att öppnandet av förpackningar bidrar till att patienterna blir mer involverade i sin 
egen vård tror grupp B också att det skapar bättre förutsättningar för att ha tid att prata 
med patienterna eftersom mer tid förmodligen kommer att tillbringas inne i patienternas 
rum. Grupp B ser hellre att mer tid tillbringas hos patienterna än vid läkemedelsvagnen.  

När dosförpackningarna sedan ska skannas vill grupp B bli varnade om informationen på 
dosförpackningar inte stämmer överens med patientens ordination. De ser också en 
möjlighet med att det i samband med skanning ska dyka upp vissa rekommendationer på 
skannerns skärm, exempelvis att ett visst läkemedel bör tas i samband med måltid. 
Därefter tänker grupp B att det finns två alternativa sätt att signera att patienten mottagit 
tabletten, nämligen överlämna och administrera. Överlämning ska precis som idag ske 
när patienten bedöms adekvat nog att själv kunna ta hand om sin medicinering. Grupp B 
ser framför sig att det finns en funktion på skannern som heter överlämna. När alla 
förpackningar har skannats används denna funktion för att signera att alla förpackningar 
är överlämnade i Cosmic. Sjuksköterskan kan efter detta lämna rummet och ansvaret för 
att öppna förpackningarna och inta läkemedlen lämnas över till patienten. Nästa tillfälle 
sjuksköterskan besöker patienten kontrollerar sjuksköterskan att alla doser har intagits. 
Om patienten har hoppat över en eller flera doser kan sjuksköterskan i efterhand makulera 
signeringen. Detta skulle också fungera om en dos av någon anledning går förlorad, 
exempelvis vid de tillfällen en tablett tappas på marken. Grupp B föreställer sig att 
makulering antingen görs manuellt i Cosmic eller genom att skanna dosförpackningen. 
Gruppen poängterar att det sistnämnda alternativet enbart fungerar om dosförpackningen 
är obruten eller om förpackningen kan öppnas på ett sådant vis att streckkoden inte 
förstörs.  

I de fall patienten inte kan ansvara för sin egen medicinering skannar sjuksköterskan först 
alla dosförpackningar och hjälper sedan patienten att öppna förpackningarna, övervakar 
intaget och trycker till sist på administrera. Vid användande av denna funktion signeras 
att alla doser är administrerade i Cosmic. Därefter repeteras hela flödet från första steget 
i figur 5 för nästa patient. Innan sjuksköterskorna påbörjar läkemedelsdelningen för 
nästföljande patient spritas skannern av.   

7.2.3 Grupp X 

Deltagarna i grupp X består som tidigare nämnts av sjuksköterskor från olika avdelningar. 
I jämförelse med grupp A och B blev det därför svårare för denna grupp att tillsammans 
föreställa sig en lösning som passade deras olika verksamheter. I figur 6 presenteras en 
av grupp X:s idéer om hur arbetet med avläsningsteknik ska gå till i praktiken. Inom 
gruppen diskuterades även andra alternativ på lösningar, men eftersom gruppen ej enades 
om ett förslag samt att det är denna idé som särskiljer sig mest från de övriga gruppernas 
tankar återges enbart en av deras idéer i en figur.  
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Figur 6: Arbetsflöde som beskriver hur grupp X tänker att arbetet med avläsningsteknik 
ska gå till i framtiden. I figuren är sjuksköterska förkortat till SSK. 

Grupp X idé utgår från att sjuksköterskan startar med att ta fram patientens 
dosförpackningar, kontrollerar dessa mot ordination och gör en bedömning om patienten 
ska ta emot alla doser. Doser som ska ges till patienten skannas och blir signerade som 
iordningställda i Cosmic. Övriga doser läggs undan och skannas inte. Gruppen anser att 
funktionen iordningställ som finns i Cosmic idag är en viktig funktion även för 
färdigförpackade doser eftersom detta signalerar att sjuksköterskan tagit ställning till 
huruvida dosen ska ges eller inte. 

Ett flertal sjuksköterskor i gruppen understryker att öppning av dosförpackningar inne i 
patientrummen, såsom grupp A och B kan tänka sig, inte känns som ett lämpligt 
alternativ. För dessa sjuksköterskor upplevs hantering av dosförpackningar på 
patientrummen omständligt även om ett framtida system skulle kunna innebära att den 
totala tiden som tillbringas på att hantera läkemedel minskas på grund av att 
sjuksköterskan undslipper det manuella hopplockandet av läkemedel. S14 säger: 
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“En viss tid sparar jag ju när jag slipper plocka ihop läkemedel och leta på hyllorna. Finns de 
inte hemma eller i rätt styrka så slipper jag ju leta runt på andra avdelningar […]. Det känns 
dock lite olustigt att stå inne hos patienten med en skanner och blippa 13 förpackningar. Då 
känns det lite som att jag leker affär. Att nu kommer jag med lite matvaror och lämnar till 
kassörskan.” 

Grupp X fyller i att öppnandet av alla dosförpackningar kan ta tid och att om 
förpackningarna öppnas hos patienterna förflyttas fokus inne i rummet från patienten till 
läkemedlen. Därmed anser gruppen att mer tid inne hos patienten inte nödvändigtvis 
innebär att mer tid kan ägnas åt patienten och anhöriga. Dessutom misstänker gruppen att 
många patienter, exempelvis svårt sjuka eller äldre, inte är kapabla att öppna och plocka 
ut läkemedlen från dosförpackningar på egen hand vilket i dessa fall kräver att 
sjuksköterskan ansvarar för öppnandet av dosförpackningar. Ytterligare ett problem som 
gruppen identifierar med att öppna dosförpackningar inne på patientrummen är att det 
kräver tillgång till en arbetsyta. S18 beskriver: 

“Jag tycker det känns lite omständligt. Först måste du hitta en yta att ställa dig på. Dels kan 
det vara patienten, dels kan det vara tre besökare inne i rummet. Det är inte som ett kontor 
där du har ditt skrivbord [...]. Är det då 14 förpackningar som ska skannas blir det fippligt. 
Du ska ta upp skannern, du ska skanna, du ska ta bort förpackningen, eventuellt öppna 
förpackningen, hälla det i en medicinmugg och ha muggen stående där du inte slår ut den och 
så vidare.” 

I stället beskriver grupp X att nästa steg i flödet består av att sjuksköterskan i anslutning 
till vagnen öppnar dosförpackningarna och placerar innehållet i en kopp. Sedan fästs den 
övergripande streckkoden på läkemedelskoppen, vilken innehåller information om 
samtliga läkemedel som ska delas ut vid tillfället. När sjuksköterskan har märkt den första 
koppen repeteras de två första stegen i figur 6 tills dess att alla patienters läkemedel har 
placerats i koppar märkta med streckkoder.  

Efter att samtliga patienters koppar har förberetts vid vagnen påbörjas utdelningen. 
Sjuksköterskan går då till en patient i taget med läkemedelskoppen och skannern. Grupp 
X ser framför sig att patienten skannas först och sedan koppen. Gruppen kommer 
underfund med att det finns problem med det här arbetssättet i samband med att doser 
måste plockas bort, men står också fast vid att de fortfarande vill ha möjlighet att öppna 
dosförpackningar vid vagnen. Vidare önskar grupp X att vid skanning få en varning om 
information på dosen inte överensstämmer med informationen på patientens armband. 
Dessutom vill gruppen att båda funktionerna överlämna och administrera ska finnas som 
signeringsalternativ i samband med skanning.  

Trots att majoriteten av gruppen är av åsikten att dosförpackningarna helst bör öppnas vid 
vagnen kan de samtidigt identifiera fördelar med att inte göra det. Exempelvis ser de en 
vinst med att, så länge det inte rör sig om för mycket läkemedel, skanna och lämna över 
oöppnade förpackningar till patienten i samband med överlämning. I detta fall är det 
viktigt att patienten själv är kapabel att öppna förpackningarna utan att innehållet tappas 
på marken. I de fall det finns en tredje part tillgänglig, till exempel föräldrar till ett sjukt 
barn, vore det också en fördel om den tredje parten har möjlighet att sköta skanningen 
som bekräftar att läkemedlen har administrerats. I så fall skannar sjuksköterskan enbart 
att dosförpackningarna är överlämnade. För att detta ska fungera krävs det att det finns 
en skanner att tillgå inne på patientens rum.  
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7.3 Möjligheter och risker med sluten läkemedelsloop  

Diskussionen under seminarierna mynnade slutligen ut i vilka möjligheter och risker som 
sjuksköterskorna kan identifiera med det nya systemet. De framtagna scenarierna visar 
att olika deltagare och avdelningar har olika inställning till införandet en sluten 
läkemedelsloop. Grupp B var mestadels positivt inställda till det nya föreslagna systemet 
och identifierade flest möjligheter medan grupp X hade en mer återhållsam inställning till 
planerna och identifierade betydligt fler risker. Grupp A identifierade också många risker 
men såg trots det förslaget som välkommet om det införs och fungerar på ett optimalt sätt 
i samtliga delar av läkemedelskedjan. Även om flera av grupperna trodde att införande 
av en sluten läkemedelsloop skulle leda till förbättringar var det trots allt enklare för 
samtliga grupper att identifiera risker än möjligheter. 

7.3.1 Möjligheter 

� Automatisk signering: Samtliga sjuksköterskor är positivt inställda till att det nya 
systemet uppdaterar Cosmic i realtid. Det medför mindre manuellt arbete samt att 
risken för att signering glöms bort försvinner. De anser dock att det är viktigt att 
möjligheten till manuell dokumentation fortfarande finns kvar för att i efterhand 
kunna korrigera om något oförutsett inträffar. 
 

� Underlätta fem R’n: Sjuksköterskorna tror att det nya systemet med dosförpackade 
läkemedel och skanning försvårar möjligheten att läkemedel ges till fel patient, vid 
fel tidpunkt eller med fel dos vilket ses som en möjlighet att lättare kunna uppfylla de 
fem R’n. 

 
� Iordningställande vid hemfärd: Sjuksköterskorna från grupp X beskriver att det är 

vanligt att patienter som ska åka hem får med sig läkemedel för en tid framöver. 
Iordningställande av dessa läkemedel tar mycket tid. Sjuksköterskorna ser att en 
möjlighet med det nya systemet är att kunna beställa läkemedel inför att patienten ska 
åka hem. Det nya systemet är väl lämpat för detta ändamål då ordinationerna 
vanligtvis inte förändras under patientens hemvistelse. 

 
� Utökat system: Som tidigare nämnts är det läkemedel av typen oral-fast samt 

bruksfärdiga doser som inkluderas i läkemedelsdelningen med det nya systemet. 
Sjuksköterskorna vittnar dock om att även hanteringen av andra sorters läkemedel 
skulle kunna förbättras. En sjuksköterska från grupp X beskriver att bland annat 
beredning av standardinfusioner kräver mycket tid och önskar därmed att även detta 
moment ska automatiseras. En möjlighet med det nya systemet är därför att utöka 
automatiseringen för att inkludera andra typer av läkemedel. 

 
� Varningar: Flera av sjuksköterskorna ser att en möjlighet med det nya systemet är 

att varningar tydligare uppmärksammas och att sjuksköterskan måste ta ställning till 
dessa innan skanningen kan fortskrida. Sjuksköterskorna tror att det är bra att tydligt 
informeras om varningar innan läkemedlen ges till patienten, särskilt eftersom några 
av sjuksköterskorna i dagsläget upplever att varningar kan dyka upp i 
läkemedelsmodulen efter att administrering redan har skett. Det är dock en balans 
mellan att få tillräckligt många varningar och att få för många varningar vilket kan bli 
svårhanterligt. Av den anledningen tas varningar också upp som en risk. 
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� Tidsbesparande: Sjuksköterskorna anser att den största förtjänsten med det nya 
systemet är att det potentiellt kan spara tid vad det gäller letande efter läkemedel och 
att momentet att plocka ihop läkemedel försvinner från sjuksköterskans ansvar. På så 
sätt skulle sjuksköterskorna kunna ägna mer tid åt andra arbetsuppgifter såsom 
omvårdnad. Sjuksköterskorna känner dock en viss oro för att de moment som 
tillkommer det nya systemet i värsta fall skulle kunna leda till att det nya arbetssättet 
blir mer tidskrävande, varför detta även tas upp som en risk. Ytterligare en möjlighet 
med det nya systemet är att kunna spara tid vid överlämning av läkemedel till 
adekvata patienter. Majoriteten av sjuksköterskorna ser framför sig att obrutna 
förpackningar skulle kunna överlämnas till den adekvata patienten vilket minskar 
läkemedelshanteringen för sjuksköterskan avsevärt.  

7.3.2 Risker 

� Varningar: Sjuksköterskorna vill inför administrering och överlämning bli varnade 
för saker som eventuellt äventyrar patientsäkerheten. Samtidigt ser de en risk med att 
få för många varningar vilket skulle innebära ett störningsmoment i arbetet. 
Sjuksköterskorna anser att det måste vara möjligt att hantera varningen direkt från 
skannern för att slippa gå fram och tillbaka mellan datorn och patientrummet. 
Varningar bör även kunna avfärdas utan motivering för att dokumentation inte ska bli 
ett för tidskrävande arbetsmoment. Samtidigt möjliggör detta att det finns ett sätt att 
kringgå varningar vilket inte är lämpligt att göra i alla situationer. 

 
� Tidskrävande system: Responsen från sjuksköterskorna efter att ha presenterat de 

planer som finns om införande av en sluten läkemedelsloop är att det nya systemet 
har potential att spara tid, framför allt när det gäller letande av läkemedel. Det finns 
emellertid en oro att det nya systemet ska innebära att administreringen tar längre tid 
än vad den gör idag eller att fler moment tillförs i arbetet. Exempel på moment som 
sjuksköterskorna tror kan ta lång tid är skanning och öppnande av förpackningar. 

 
� Förlorad kunskap och kontroll: Tidigare beskrevs sjuksköterskornas 

ställningstagande vad gäller vikten av att behålla kunskap om och kontroll över vad 
patienten får i sig. Förlorad kunskap och kontroll finns därför identifierat som en risk 
eftersom några av sjuksköterskorna känner oro inför att kunskap om läkemedel samt 
deras effekter och biverkningar försvinner. Några av sjuksköterskorna misstänker att 
det bara är kunskapen om hur nuvarande iordningställande går till som riskeras att gå 
förlorad och att kunskap om läkemedel samt förmågan att fatta kliniska beslut 
kommer förbli oförändrad. Dessa sjuksköterskor tror inte heller att detta medför en så 
stor risk för verksamheten. En del sjuksköterskor tror dock att det i är viktigt att 
bibehålla kunskapen om hur iordningställande går till idag då det nya systemet kan 
tänkas fallera på ett sådant sätt att de blir tvungna till att använda det gamla systemet. 

 
� Otillräcklig utbildning: Under seminarierna framgick det att det tar tid att vänja sig 

vid nya system, oavsett hur bra systemet visar sig vara i slutändan. Flera av 
sjuksköterskorna ser en risk med att det nya systemet införs utan ordentlig upplärning. 
Sjuksköterskorna anser att det bör finnas olika typer av utbildning, dels muntlig och 
skriftlig information, dels möjligheten att ensam få testa på att använda systemet. 
Vidare menar de att det inte räcker att få information en gång utan det måste finnas 
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en kontinuitet i upplärningen. Sjuksköterskorna beskriver att genom att på förhand ha 
en uppfattning om hur ett nytt system fungerar känner de sig tryggare att sedan börja 
använda det.  

 
� Bristande validering under systemets utveckling: S10 lyfter aspekten att det är 

viktigt att få vara en del av utvecklingen av systemet, exempelvis genom testning av 
prototyper. Om det finns möjlighet att testa systemet redan när det endast finns i liten 
skala är det möjlighet att ge återkoppling och påverka justeringar innan systemet 
implementeras fullt ut. Annars finns risken att systemet blir verklighetsfrånvänt och 
inte passar den faktiska verksamheten. 

 
� Generaliserat system: Sjuksköterskorna beskriver en oro inför att systemet inte är 

applicerbart på samma sätt på alla avdelningar. Det finns en risk att systemet 
generaliseras och inte anpassas efter avdelningarnas olika behov och vårdarbete vilket 
i sin tur skulle kunna leda till att systemet får motsatt effekt och försvårar 
sjuksköterskornas arbete.  

 
� Tillit till teknik: Samtliga sjuksköterskor är eniga om att det finns en risk med att 

förlita sig på teknik, både ur ett individ- och systemperspektiv. Individperspektivet 
relaterar till att sjuksköterskan i framtiden riskerar att förlita sig på att de tekniska 
hjälpmedlen alltid gör rätt och därför blir mindre noggrann i den egna bedömningen. 
S18 beskriver en rädsla för att bedömningen om patienten borde få läkemedlet 
försvinner med det nya systemet: “Det går väldigt lätt att ta en genväg och bara 
slänga ut de här förpackningarna till patienterna utan att ta ställning till vad det är 
man delar ut.” Systemperspektivet innebär att det nya systemet förlitar sig på att 
tekniken fungerar. En risk är då att det inte finns någon handlingsplan för om tekniken 
plötsligt slutar fungera. 

 
� Sårbart system: Något som samtliga sjuksköterskor är överens om är risken för att 

skapa ett sårbart system. Alla steg innan läkemedelsdelningen måste fungera för att 
systemet som helhet ska fungera. Ett exempel är att systemet är beroende av att doser 
ständigt levereras. Om doser inte levereras måste sjuksköterskorna iordningställa 
läkemedel manuellt, något som kan bli väldigt tidskrävande om den centraliserade 
lagerhållningen innebär att det finns färre läkemedel i de lokala läkemedelsförråden 
på avdelningarna. Om något steg i läkemedelskedjan fallerar drabbas alltså hela 
systemet och sjuksköterskorna tror därför att det är viktigt att ta fram avbrottsplaner 
för hur verksamheten ska fungera när IT-systemet inte gör det. S14 beskriver följande: 
“Ju mer teknisk den framtida läkemedelsdelningen blir desto mer sårbar är den ju 
om den tekniska lösningen fallerar.“ 

 
� Krossning av tablett: Sjuksköterskorna lyfter en risk angående hur de med det nya 

systemet ska hantera avvikelser såsom att patienter behöver ha sina tabletter krossade. 
Om dosförpackningarna inte tål att tabletten krossas i förpackningen kommer 
sjuksköterskan att behöva öppna förpackningen och ta ut tabletten för att krossa. Om 
förpackningen öppnas finns det en risk att streckkoden går sönder vid öppnande av 
förpackningen och därmed blir obrukbar. Det finns också en risk att sjuksköterskan 
förlägger förpackningen och att skanning därför inte kan ske. Några lösningar för att 
kringgå denna risk är att i säkerställa att dosförpackningen kan öppnas på ett sådant 
sätt att streckkoden hålls intakt eller att tabletten kan krossas inuti förpackningen. 
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� Centraliserad lagerhållning: Ett system som bygger på att sjuksköterskorna ska gå 
i väg från avdelningen till andra förråd när leveranser av läkemedel inte sker som de 
ska eller när läkemedel på andra sätt går förlorade kan bli belastande på kvällar och 
helger när det är svårt för sjuksköterskorna att gå ifrån avdelningen. Problemet är 
svårt att kringgå eftersom justeringar kan ske nära inpå utdelningstillfället. S7 
beskriver hur det kan vara när sjuksköterskan lämnar avdelningen i dagsläget: 

“Ofta uppstår ju det här problemen på kvällen och då är man ju bara en sjuksköterska på 
avdelningen. Då måste ju hon eller han gå ifrån avdelningen och det kan ju ta ganska lång tid 
och då kan det ju vara någon patient på avdelningen som behöver medicinsk bedömning och 
som då får vänta.” 

En risk med det nya systemet är därför att utebliven leverans av doser skapar en 
onödig belastning på sjuksköterskor genom att de tvingas lämna avdelningen för att 
hämta läkemedel. 
 

� Tröghet i systemet vid avvikelser: En aspekt som har tagits upp av flertalet 
sjuksköterskor är risken för att fel går obemärkt förbi de tidigare stegen i 
läkemedelskedjan och slutligen upptäcks av sjuksköterskan. Ett exempel på ett sådant 
fel är om ett visst läkemedel levereras i fel styrka. Med det nya systemet ser 
sjuksköterskorna en risk att det blir svårare att hantera denna sorts fel eftersom de 
antingen kräver en ny beställning av läkemedlet, att sjuksköterskan hämtar läkemedlet 
från ett annat förråd eller att läkemedlet finns i avdelningens egna förråd. I jämförelse 
med dagens system där sjuksköterskorna oftast vet om läkemedlet lagerförs på 
avdelningen skulle det nya systemet möjligen innebära mer letande.  

 
� Kassering av läkemedel: Flera av sjuksköterskorna befarar att det nya systemet 

skulle kunna resultera i en ökad mängd kasserade läkemedel. En av anledningarna till 
att sjuksköterskorna förmodar att ett ökat läkemedelssvinn är att vänta är den 
centraliserade lagerhållningen. Trots en central lagerhållning är det enligt 
sjuksköterskorna viktigt att även ha tillgång till ett lokalt förråd av läkemedel. 
Sjuksköterskorna misstänker dock att hållbarheten på läkemedlen inte kommer att 
motsvara omsättningen av dessa. Risken är då att endast ett minimalt sortiment 
lagerhålls på avdelningen vilket gör systemet sårbart om något steg i 
läkemedelskedjan fallerar. Eftersom sjuksköterskorna har vittnat om att patienternas 
läkemedelslistor inte hålls uppdaterade tror de också att det finns en risk för onödiga 
leveranser av läkemedel som patienten inte längre behöver. De berättar också att 
patienter plötsligt kan skrivas ut och att dosleveranser för flera 
administreringstillfällen kan komma att bli tvungna att kasseras. Några sjuksköterskor 
anser att det skulle vara smidigt om oöppnade doser till en patient skulle kunna 
återanvändas vid ett senare tillfälle men poängterar också att det bryter mot 
sjukvårdens nuvarande policy eftersom doserna är märkta med namn och tid.  
 

� Farmaceutisk kontroll: Det farmaceutiska kontrollsteget med en 
rimlighetsbedömning av ordination har ifrågasatts av flera av deltagarna. Enligt 
sjuksköterskorna är det vanligt att ordinationer som utifrån sett anses orimliga mycket 
väl kan förekomma på en del avdelningar. En risk med det nya systemet är att 
farmaceuter felaktigt bedömer ordinationen som orimlig vilket skulle kunna leda till 
ett omständligare arbetssätt för sjuksköterskorna som i onödan tillhandahålls med 
information om detta. S14 är en av de sjuksköterskor som tagit upp risken: 
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“Redan i dagsläget har vi problem med farmaceuter på apoteken som ifrågasätter ordinationer 
[…] Jag hoppas inte att det blir en liknande utveckling på den här farmaceutiska kontrollen 
på slutenvården då de stenhårt tittar på FASS2 och gör kontrollen efter det.” 

� Uteblivna funktioner i Cosmic: Som tidigare nämnts är en del av sjuksköterskorna 
måna om att behålla nuvarande funktioner i Cosmic. Ett exempel på en viktig funktion 
som finns i det nuvarande systemet är att kunna markera vilka läkemedel som är 
iordningställda vilket underlättar när sjuksköterskan blir avbruten och måste lämna 
arbetsuppgiften. På så sätt kan sjuksköterskan fortsätta att iordningställa utan att 
behöva börja om från början. Om denna funktion försvinner ser sjuksköterskorna att 
det finns en risk att lättare tappa bort sig i arbetsuppgiften vid yttre störningsmoment. 
 

� Minskad sekretess: En risk som framför allt lyfts av seminariegrupp X, men även 
grupp A, är hur sekretessen ska kunna upprätthållas när information om patienten och 
dennes läkemedel finns utskrivet på dosförpackningarna. Sjuksköterskorna anser att 
det är problematiskt att ta med sig dosförpackningar utan att riskera att andra patienter 
eller deras anhöriga kan ta del av informationen på förpackningarna. Det kommer 
också krävas ett system för att på ett säkert sätt kassera dosförpackningar för att 
konfidentiell information inte ska finnas att tillgå i exempelvis en allmän papperskorg 
på avdelningen. 

 
� Dosleverans: Flera av sjuksköterskorna ifrågasätter om det kommer vara tillräckligt 

med en leverans av läkemedel per dygn eftersom nya patienter kan läggas in när som 
helst under dygnet. Läkemedlen för de patienter som inte täcks in av dygnsleveransen 
måste då hanteras manuellt med risk att sjuksköterskorna måste leta efter dessa 
läkemedel utanför avdelningen. S13 tycker däremot att leverans en gång per dygn är 
tillräckligt ur aspekten att inte behöva ägna för mycket tid åt att hämta nya 
dosleveranser.  

8. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras de mest intressanta aspekterna från studiens resultat. 
Resultatet har presenterats från sjuksköterskornas perspektiv och sätts här i 
förhållande till litteraturen och till SELKs projektplaner. Inledningsvis diskuteras 
arbetsmiljö relaterat till införande av nya system. Därefter diskuteras hur framtidens 
ansvarsfördelning bör utformas, vikten av ett anpassningsbart system, om SELKs 
projektmål kommer att realiseras och huruvida SELKs uppfattning om sluten 
läkemedelsloop kan förverkligas inom verksamheten.  

8.1 Arbetsmiljö vid införande av ett nytt system 

En av de risker som sjuksköterskorna har identifierat med införandet av ett nytt system är 
utebliven eller otillräcklig utbildning. Enligt krav, kontroll och stöd-modellen kan 
utbildning liknas vid det ökade stöd som är nödvändigt vid en förändring (Hardenborg, 

 
2I FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) kan personal inom vård och omsorg söka information om 
läkemedel (FASS Vårdpersonal, 2019). 
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2007). På samma sätt som sjuksköterskorna beskriver att de känner sig tryggare om de på 
förhand har kännedom om hur systemet ska användas, vittnar modellen om att en ökad 
känsla av kontroll medför att en högre nivå av krav kan ställas på systemanvändarna. Om 
sjuksköterskorna inte får stöd i form av utbildning finns en risk att de upplever en ökad 
mängd krav och att det nya systemet kommer att upplevas mer besvärligt än det 
nuvarande systemet. Det är därför viktigt att erbjuda ett stöd innan implementering av det 
nya systemet, men även efter att systemet har satts i drift.  

Det faktum att sjuksköterskor ofta är hårt ansatta med arbete gör det svårt att få dem att 
delta i aktiviteter runtom den ordinarie verksamheten, något som erfarits under studien 
vid planering av seminarium. Det finns därför en risk att sjuksköterskorna inte kommer 
ha tillräckligt med tid att delta i dessa utbildningar då det är svårt att kombinera med det 
ordinarie arbetet. Att erbjuda sjuksköterskorna stöd handlar därmed inte bara om att ta 
fram utbildningsmaterial utan också om att avsätta tid för sjuksköterskorna att delta i 
utbildningar.  

Psykosocial arbetsmiljö är något som också tas upp av Jones och Treiber (2018) som 
menar att sjuksköterskor borde förses med fler rättigheter för att få möjlighet att utföra 
sitt arbete på bästa sätt. Dessa rättigheter, som bland annat innefattar rätt till fungerande 
teknik samt rätt att fråga om hjälp, ger ytterligare belägg för att sjuksköterskor måste få 
stöd i det nya systemet. Det är viktigt att ge sjuksköterskorna möjlighet att ställa frågor 
även när systemet är implementerat för att tekniken ska komma till sin rätt. 
Sjuksköterskorna behöver få kunskap om hur den på bästa sätt används för att möjliggöra 
ett mer effektivt arbetssätt. 

Sjuksköterskorna ser även att det nya systemet riskerar att bli verklighetsfrånvänt om 
sjuksköterskor inte ges möjlighet att delta i utvecklingen. Jones och Treiber (2018) menar 
att utvecklingsarbete inom vården som sker utan sjuksköterskors medverkan kan leda till 
sämre vårdkvalité, ett resonemang som ger belägg för att sjuksköterskornas önskan om 
deltagande i utvecklingsarbetet framöver bör tillmötesgås. 

8.2 Ansvarsfördelning 

Av resultatet framgår att sjuksköterskorna känner stort ansvar för att inte läkemedelsfel 
ska inträffa och en press att förhindra fel som begås i tidigare steg av 
läkemedelshanteringen. På ett liknande sätt beskriver Jones och Treiber (2018) att 
sjuksköterskor tenderar att beskylla sig själva när fel inträffar och anse att de bör fungera 
felfritt i sin roll. Författarna beskriver att många sjuksköterskor känner rädsla, ångest, 
skuld och självtvivel i samband med att fel inträffar, även när felen inte orsakar patienten 
allvarlig skada (Jones & Treiber, 2018). Med det nya systemet kommer sjuksköterskorna 
fortsatt ha det yttersta ansvaret för att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, men 
eftersom delar av läkemedelsdelningen, det vill säga iordningställandet, kommer att 
tillfalla någon annan är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika 
parterna. 

För att sjuksköterskorna inte ska känna skuld för fel som inträffar utanför deras 
kontrollområde måste sjuksköterskorna avsägas allt ansvar för att säkerställa att det 
läkemedel som dosförpackas också är det läkemedel som står angivet på förpackningen. 
Att tydliggöra ansvarsfördelningen är viktigt för att samtliga parter längs kedjan ska vara 
införstådda med vem som bär skulden om ett fel inträffar. Det är också viktigt för att alla 
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involverade parter ska ta ansvar och inte förlita sig på att någon annan längre fram i kedjan 
uppmärksammar felaktigheter. Om sjuksköterskorna ska bära ansvaret för alla delar av 
läkemedelskedjan på sina axlar är risken att det nya systemet leder till ett mer betungande 
arbete för sjuksköterskorna. Slutligen är upplevelsen av att ha kontroll något som 
sjuksköterskorna bedömer måste finns kvar i framtiden vilket också gör det angeläget att 
klargöra vad det nya systemet får för konsekvenser på ansvarstagande. 

8.3 Anpassningsbart system 

Utifrån scenarierna och sjuksköterskornas olika visioner om den framtida 
läkemedelsdelningen framgår att olika sjuksköterskor har olika synsätt på planerna om 
införande av en sluten läkemedelsloop. Baserat på vilken inställning sjuksköterskorna har 
till det nya systemet kan ett visst moment anses medföra både fördelar och nackdelar 
beroende på vem som tillfrågas. Ett exempel på det är att grupp B såg en fördel med att 
skanna läkemedel i patientrummet för att patienten då blir mer involverad i sin behandling 
samtidigt som sjuksköterskan får mer tid att närvara hos patienten. Grupp X ansåg 
tvärtemot att skanning i patientrummet är en nackdel och trodde inte alls att förfarandet 
skulle leda till mer närvaro, utan snarare att skanningen skulle kräva sjuksköterskans fulla 
koncentration. Detta exempel tydliggör att det kommer vara svårt att skapa ett system 
som tillgodoser alla sjuksköterskors önskningar. Beroende på en rad aspekter såsom 
vilken avdelning sjuksköterskan arbetar på, avdelningens nuvarande rutiner och personlig 
inställning kommer sjuksköterskorna bli mer eller mindre nöjda med det nya systemet. 
För att så många som möjligt ska trivas med framtidens läkemedelsdelning är det viktigt 
att skapa ett flexibelt system som kan anpassas efter avdelningarnas olika behov.  

8.4 Uppfyllande av SELKs projektmål 

Målet med Akademiska sjukhusets projekt SELK är att effektivisera sjuksköterskans 
arbete samt att minska antalet läkemedelsavvikelser som begås i samband med 
läkemedelsdelning. Ytterligare ett mål är att minska kasseringen av läkemedel. Nedan 
diskuteras huruvida projektmålen kommer att uppfyllas med det nya systemet. 

8.4.1 Kommer effektiviteten att öka? 

En längre tids missförhållanden inom slutenvården har lett till fysiskt och psykiskt 
utmanande arbetsförhållanden för sjuksköterskor. Den pressade arbetssituation leder 
bland annat till stress, sjukskrivningar och uppsägningar (Urban, 2014). Eftersom 
utvecklingsarbete ofta är förknippat med en känsla av ökade krav på arbetet (Hardenborg, 
2007) står projektet SELK inför en stor utmaning när det kommer till att införa ett nytt 
system som innebär en minskad arbetsbelastning och ökad effektivitet för sjuksköterskor.   

Samtliga sjuksköterskor som medverkat på målbildsseminarier har en vision om att 
framtidens läkemedelsdelning ska innebära att mindre tid tillbringas åt att hantera 
läkemedel och att mer tid ägnas åt omvårdnad av patienter. Sjuksköterskorna har också 
identifierat iordningställande av läkemedel samt letande efter läkemedel som stora 
tidstjuvar och icke värdeskapande uppgifter. Genom att frigöra tid från dessa moment 
finns det således möjlighet att effektivisera den framtida läkemedelsdelningen och tillåta 
sjuksköterskorna att ägna mer tid åt uppgifter de anser är mer värdefulla. Det nya systemet 
har därmed potential att medföra en stor förbättring med avseende på effektivitet i och 
med att det i projektplanerna ingår att sjuksköterskorna inte längre behöver iordningställa 
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läkemedel av typen oral-fast. Att sjuksköterskorna slipper iordningställa dessa läkemedel 
kan i sin tur medföra att sjuksköterskor slipper leta efter läkemedel i samma utsträckning 
som de gör idag. Genom observationerna identifierades även hantering av narkotika som 
ytterligare en stor tidstjuv. Idag kräver narkotikan en säkrare och därmed mer 
tidskrävande hantering än övriga läkemedel. Till följd av att även narkotika av typen oral-
fast ingår i projektplanerna bland de läkemedel som ska levereras i färdiga 
dosförpackningar, kommer det nya systemet troligtvis medföra att sjuksköterskorna 
behöver tillbringa mindre tid med narkotikahantering.  

Samtidigt som sjuksköterskorna menar på att arbetet har potential att bli mer effektivt 
med ett automatiserat iordningsställande, misstänker de även att det nya systemet kan 
medföra att mer tid kommer spenderas på andra moment. Flera av sjuksköterskorna är 
oroliga för att skanning i samband med administrering och överlämning ska medföra att 
detta moment ska upplevas som mer ineffektivt och omständligt i framtiden. Särskilt 
oroliga är sjuksköterskorna på de avdelningar där den genomsnittliga patienten blir 
ordinerad ett högt antal läkemedel. Några av sjuksköterskorna förklarar att även om det 
nya systemet kommer att innebära att de sparar tid totalt sett på att slippa iordningställa, 
har det en mindre betydelse om systemet upplevs vara ineffektivt. Detta exemplifieras av 
grupp X som har svårt att tänka sig att öppna dosförpackningarna inne i patientens rum 
även om det skulle generera en tidsvinst när det gäller iordningställandet av läkemedel. I 
kontrast till detta anser grupp B att även om administreringen tar lite längre tid med det 
nya systemet än med det nuvarande, så upplevs det fortfarande vara effektivt och som en 
bra lösning.   

Sjuksköterskorna identifierade att en risk med det nya systemet är att dosleveranser 
uteblir vilket skulle kunna inträffa när patienter skrivs in vid udda tider eller vid snabba 
dosjusteringar av läkemedel. För att det nya systemet ska fungera väl är det dock viktigt 
att i den mån det är möjligt ordinera läkemedel i tillräckligt god tid för att dessa ska 
inkluderas i beställningen för att sjuksköterskan ska slippa iordningställa uteblivna 
leveranser manuellt. Detta skulle kunna innebära att läkare i framtiden måste anpassa sitt 
sätt att arbeta till att bland annat bli bättre på att ordinera läkemedel i Cosmic direkt, utan 
att låta det gå flera timmar från den muntliga ordinationen, eller att låta dosjusteringar 
som inte är akuta börja gälla först efter det utdelningstillfälle som sammanfaller med 
nästkommande leverans av dosförpackningar. Om den centraliserade lagerhållningen för 
med sig att det finns ett mindre utbud av läkemedel att tillgå i det lokala 
läkemedelsförrådet riskerar uteblivna doser att ta längre tid för sjuksköterskan att hantera 
än vad det tar att iordningställa läkemedel manuellt idag. Detta på grund av att 
sjuksköterskan kan komma att bli tvingad till att beställa nya läkemedel akut eller lämna 
avdelningen för att gå till ett sällanläkemedelförråd. På vilket sätt sjuksköterskan får tag 
i läkemedel som fattas från leverans och förråd beror på hur SELK beslutar att sådana 
situationer ska lösas.  

Ett annat problem som kan uppstå i ett tidigare steg i läkemedelskedjan är felaktiga eller 
otydliga ordinationer, vilket också är ett av de områden som sjuksköterskorna anser bör 
förbättras med dagens läkemedelsdelning. Det går att spekulera i att det i framtiden kan 
bli ännu viktigare att ordinationerna är både tydliga och korrekta eftersom bristfälliga 
ordinationer riskerar att försvåra sjuksköterskans arbete med läkemedelsdelning. Mer 
konkret riskerar bristfälliga ordinationer att ta längre tid för sjuksköterskan att hantera, då 
leverans av felaktiga läkemedel riskerar att mynna ut i samma tidskrävande 
åtgärdsprocess som diskuterats ovan relaterat till uteblivna leveranser.  
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Från sjuksköterskornas identifierade risker framkommer aspekten att det alltid tar tid att 
vänja sig med ett nytt system. Med det i åtanke kan det nya systemet förväntas vara mer 
tidskrävande till en början även om det i längden visar sig vara mer effektivt än det gamla. 
Som tidigare diskuterades i avsnitt 8.1 Arbetsmiljö vid införande av ett nytt system är stöd 
i form av utbildning en viktig faktor för att sjuksköterskan ska lära sig och få kontroll 
över ett nytt system på bästa sätt. I samma diskussion framkommer det att för att skapa 
ett system som är användarvänligt och förankrat i verkligheten är det viktigt att 
sjuksköterskorna blir involverade i utvecklingsarbetet. Vid en framtida implementation 
bör dessa ovan nämnda faktorer tas i beaktning för att göra systemet så användarvänligt 
och följaktligen så effektivt och som möjligt. 

8.4.2 Kommer felen att minska? 

Ett flertal studier har kunnat påvisa att avläsningsteknik såsom streckkodsläsning kan 
vara effektiv när det kommer till att reducera fel som begås i samband med administrering 
(Zheng m.fl., 2020). Sjuksköterskorna själva har identifierat att det nya systemet skulle 
kunna leda till att färre läkemedelsfel begås, främst eftersom avläsningsteknik har 
förmågan att proaktivt varna om att ett fel är på väg att ske. Likt vad som diskuterades i 
föregående avsnitt 8.4.1 Kommer effektiviteten att öka? är sjuksköterskorna oroliga för 
att det nya systemet ska bli ineffektivt och medföra en ökad arbetsbelastning för dem. 
Jones och Treiber (2018) gör en koppling mellan sjuksköterskornas arbetsmiljö och 
läkemedelsfel. De beskriver bland annat att faktorer såsom vantrivsel, stress och hög 
arbetsbelastning kan medföra sämre förutsättningar för sjuksköterskan att trygga 
patientsäkerheten. Samtidigt som sjuksköterskan genom ett nytt system får hjälp att 
iordningställa läkemedel korrekt samt får varningar om ett fel är på väg att uppstå, finns 
det också risk att det nya systemet leder till ett ineffektivare arbetssätt. Ett ineffektivt 
arbetssätt kan i sin tur skapa en stressigare arbetsmiljö som kan innebära att fler fel 
uppstår. Ett allt för omständligt system kan också leda till workarounds (Strudwick m.fl., 
2018), som skulle kunna innebära att nya sorters fel som inte finns i dagens verksamhet 
uppstår. Ett exempel på en workaround som sjuksköterskorna har beskrivit är att allt för 
många varningar med tidskrävande åtgärder skulle kunna leda till att varningar till slut 
börjar ignoreras. Således är det viktigt att det nya systemet inte innebär en ökad belastning 
och försämring av sjuksköterskornas arbetsmiljö, eftersom detta potentiellt skulle kunna 
leda till att fler fel begås i anknytning till nytillkomna moment i läkemedelsdelningen.  

Något som är värt att ha i åtanke inför implementering av ett nytt system är att en sluten 
läkemedelsloop inte automatiskt förhindrar alla sorters fel som kan uppstå i samband med 
administrering. Enligt litteraturens beskrivning om vad en sluten läkemedelsloop innebär 
ska systemet tjäna till att eliminera de fel som begås mellan ordination och administrering 
(Stowasser, 2018). Detta sker med hjälp av teknik som bekräftar att sjuksköterskan 
administrerar läkemedel i enlighet med det fem R’n (Hwang m.fl., 2016). Något som 
däremot har framkommit både genom Martyn m.fl. (2019) och genom samtal med 
sjuksköterskor är att läkemedelsdelning är en komplex uppgift och att ansvaret för att se 
till att fel undviks går utanför ramarna för de fem R’n. Sjuksköterskorna måste bland 
annat noggrant bedöma om de doser som har ordinerats verkligen ska ges till patienten. I 
samband med denna bedömning måste de både vara observanta på eventuella missar i 
ordinationen samt ha uppsikt över patientens tillstånd eftersom även korrekt ordinerade 
läkemedel vid vissa omständigheter kan var olämpliga att ge. Det faktum att 
sjuksköterskan går utanför ramarna för de fem R’n för att trygga patientsäkerheten 
innebär att ett nytt system, som till största delen har utformats för att säkerställa detta 



51 
 

ramverk, inte automatiskt förhindrar alla sorts fel. De fel som inte kan förhindras av de 
fem R’n kan således inte förväntas minska med det nya systemet. För att minska det totala 
antalet tänkbara fel är det viktigt att även se över hur man kan reducera de fel som begås 
i de tidigare stegen av läkemedelskedjan.  

Något som har kunnat fastslås i denna diskussion är att sjuksköterskans förmåga att fatta 
beslut om ett visst läkemedel ska ges till patienten eller inte är betydelsefull för att 
begränsa antalet fel som begås. En viktig aspekt för att felen relaterade till 
sjuksköterskans bedömning inte ska öka är således att sjuksköterskan bibehåller sin 
kunskap om läkemedel och dess effekter på patienter. Under seminarierna beskriver en 
del sjuksköterskor en oro för att införandet av en sluten läkemedelsloop kan medföra att 
viktig kunskap går förlorad. Hong m.fl. (2021) identifierar att kunskap framför allt 
riskeras att gå förlorad när sjuksköterskan inte använder sin fulla räckvidd av expertis. 
Det nya systemet ämnar emellertid inte ta bort det steg där sjuksköterskan gör 
bedömningar, utan skillnaden mellan det nuvarande och det nya systemet är att 
bedömningen görs på dosförpackade läkemedel. Kontrollen att dosförpackning stämmer 
gentemot ordinationen samt bedömning av huruvida patienten ska få läkemedlet ska 
enligt SELK fungera enligt samma förfarande som idag. Att detta steg behålls borde i sin 
tur möjliggöra för sjuksköterskan att varje dag nyttja sin läkemedelskunskap, vilket enligt 
Hongs m.fl.’s (2021) resonemang också borde minimera risken för att denna specifika 
kunskap försvinner. Sjuksköterskorna själva uppmärksammar att det däremot är svårt att 
komma ifrån risken relaterad till att sjuksköterskorna kan bli sämre på att nyttja sina 
kunskaper i takt med att de börjat lita mer på att det nya systemet begränsar möjligheten 
att göra fel. Exempelvis skulle det farmaceutiska kontrollsteget kunna medföra att 
sjuksköterskan blir mindre noggrann i sina egna bedömningar.   

Diskussionen ovan visar att felen har potential att minska, men synliggör samtidigt att ett 
system som stödjer sjuksköterskan att inte göra fel inte per automatik innebär att alla fel 
försvinner. Vissa omständigheter skulle till och med kunna resultera i att nya typer av fel 
tillkommer. Diskussionen visar också att det finns ett samband mellan sjuksköterskans 
arbetsmiljö och patientsäkerheten då en stressig och ineffektiv arbetsmiljö kan resultera i 
att fler fel begås. För att kunna uppfylla målet att minska antalet fel är det därmed viktigt 
skapa ett användarvänligt system som inte innebär en för hög belastning för 
sjuksköterskorna.   

8.4.3 Kommer läkemedelkasseringen att minska? 

Eftersom ett av Akademiska sjukhusets projektmål är att minska läkemedelskasseringen 
är det av intresse att reflektera över om detta mål kommer uppfyllas med det nya systemet. 
En aspekt som verkar för att svinnet kan minska är centraliseringen av lagerhållningen 
som medför att läkemedel kan distribueras mer effektivt. Färre läkemedel riskerar därmed 
att kasseras på grund utgånget hållbarhetsdatum. En aspekt som tvärtemot skulle kunna 
bidra till ett ökat svinn är om patienternas läkemedelslistor likt idag inte uppdateras 
tillräckligt ofta. Icke uppdaterade läkemedelslistor skulle innebära att ordinationer som 
läkarna egentligen borde tas bort kvarstår och att dessa läkemedel dosförpackas och 
levereras till avdelningen i onödan. Vanligt förekommande händelser såsom att en patient 
plötsligt skrivs ut skulle också kunna bidra till ett ökat läkemedelsvinn om de 
dosdispenserade läkemedlen redan har levererats till avdelningen. Från diskussioner med 
sjuksköterskor och SELK framkommer det att det med dagens regelverk inte finns någon 
möjlighet att administrera läkemedel till en annan patient än den patient som står angiven 
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på dosförpackningen, en funktion som skulle kunna vara användbar för läkemedel som 
inte administreras. I dagsläget innebär det att läkemedel som enligt bedömning inte ska 
administreras i stället kasseras.  
 
Sammanfattningsvis har det nya systemet potential att minska läkemedelssvinnet, men 
för också med sig aspekter som skulle kunna leda till ett ökat svinn. Det är svårt att på 
förhand bedöma hur mycket dessa källor till svinn kommer att bidra till den totala 
kassationen och det återstår att se om projektmålet kommer kunna uppfyllas med ett nytt 
system. 

8.5 Förverkligande av en sluten läkemedelsloop 

I kapitel 3 Säker och effektiv läkemedelskedja introducerades SELKs definition på en 
sluten läkemedelsloop vilken lyder:  

“... informationen som överförs i medicineringsprocessen beror inte i något steg enbart av 
manuell överföring. Det finns ett pålitligt och förutsägbart automatiserat system som i vissa 
steg utför och i alla steg verifierar denna överföring.”  

Vidare beskrivs det hur den slutna loopen ska betraktas som en obruten digital kedja 
mellan ordination, administrering och dokumentation där ett flertal tekniska stöd ska 
införas i olika delar av kedjan. De tekniska stödens syfte är att på ett mer effektivt sätt 
förse vårdavdelningar med läkemedel, öka graden av spårbarhet och reducera de steg som 
enbart förlitar sig på mänskliga kontroller.  

I kapitel 7 Vision för framtiden presenterades de scenarier som skildrar deltagarnas idéer 
om hur avläsningsteknik bör användas praktiskt i verksamheten. Genom scenarierna 
åskådliggörs hur framför allt en av gruppernas arbetssätt särskiljer sig från SELKs idé om 
vad en sluten läkemedelsloop ska innebära. Till exempel skulle ett förverkligande av idén 
om att öppna dosförpackningar vid läkemedelsvagnen och föra över innehållet till en 
kopp, vilket beskrivs i figur 6, innebära att den önskvärda obrutna digitala kedjan inte 
infrias. Att öppna dosförpackningar på en annan plats än framför patienten medför 
nämligen att det skapas ett steg där informationen som överförs i medicineringsprocessen 
enbart beror av manuell överföring. Arbetssättet förlitar sig alltså på att sjuksköterskan 
ser till att rätt kopp med läkemedel ges till rätt patient. I och med detta skapas det också 
ett tillfälle för mänskliga felhandlingar.  

För en utomstående går det att ifrågasätta varför sjuksköterskor föreslår ett arbetssätt som 
inte bidrar till att öka patientsäkerheten. Då är det viktigt att påminna om att majoriteten 
av sjuksköterskorna arbetar på detta sätt idag, där de förbereder koppar med läkemedel 
och märker dem med personuppgifter, och att de nästan uteslutande också ger rätt kopp 
till rätt patient. Det är också viktigt att påminna om det som uppmärksammades tidigare 
i diskussionen, nämligen att ett nytt system potentiellt kan upplevas som ineffektivt och 
krångligt eftersom det eftersträvade arbetssättet skiljer sig från sjuksköterskornas 
nuvarande rutiner. Med dagens system tillåts sjuksköterskan förbereda allt på förhand 
medan ett framtida system implicerar att dosförpackningar bör skannas och öppnas 
framför patienterna för att kunna realisera en strikt sluten läkemedelsloop. Att både ha 
som mål att minska antalet läkemedelsfel och att effektivisera sjuksköterskans arbete kan 
därav i viss bemärkning ses som två motstridiga önskningar. För att skapa ett system som 
är effektivt för sjuksköterskorna att arbeta med, bör beslutsfattare inom SELK vara 
beredda på att tumma på definitionen av vad en sluten läkemedelsloop ska innebära på 
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Akademiska sjukhuset. Genom att överväga att införa mindre strikta förhållningsregler, 
så länge det i största möjliga mån bidrar till en bibehållen patientsäkerhet, tillåts 
sjuksköterskorna att arbeta mer effektivt och därmed trivas mer med sitt arbete. 

Ytterligare en anledning till att SELK borde vara beredda på att tumma på definitionen 
av vad en sluten läkemedelsloop ska innebära för Akademiska sjukhuset är på grund av 
att det vid vissa tillfällen kan komma bli svårt att upprätta en obruten digital kedja. Det 
kan exempelvis röra sig om att tabletter måste krossas innan administrering, något som 
idag främst sköts inne i läkemedelsrummet. Om dosförpackningen inte tål att innehållet 
krossas inuti förpackningen samtidigt som förpackningen behålls obruten och intakt, bör 
sjuksköterskan i enlighet med den strikta definitionen öppna förpackningen inne hos 
patienterna samtidigt som den avläsbara koden inte förstörs vid öppnandet. 
Sjuksköterskan bör också bära med sig en kross in till patienternas rum för att kunna 
krossa läkemedlet. Till sist bör sjuksköterskan skanna den avläsbara koden på den 
öppnade förpackningen och ge läkemedlet direkt till patienten. Sjuksköterskorna själva 
menar att det kan uppstå flertalet avvikande händelser likt denna som gör att loopen är 
svår att hålla sluten. Ett arbetssätt som strävar efter att i största möjliga mån upprätthålla 
en sluten läkemedelsloop är på så sätt inte alltid ett arbetssätt som samtidigt främjar 
effektivitet. 

Som ovan nämnts ingår det i SELKs definition av begreppet sluten läkemedelsloop att de 
steg som enbart beror på manuell överföring ska elimineras. Målet med systemet beskrivs 
också vara att det ska minska antalet läkemedelsfel. Hanson och Hadad (2020) belyser att 
läkemedelsfel är svåreliminerade eftersom personerna involverade i läkemedelsdelningen 
är mänskliga och att människor är benägna att göra fel. Författarnas uttalande skulle 
kunna användas som ett motiv till att införa en sluten läkemedelsloop på grund av att den 
mänskliga faktorn får mindre utrymme när all form av överföring ska verifieras av ett 
tekniskt stöd. Det är emellertid svårt att helt koppla bort den mänskliga faktorn vid 
användandet av teknik. Ett exempel på detta är den mänskliga förmågan att skapa 
workarounds för att undslippa tidskrävande eller omständliga arbetsuppgifter. Dessutom 
kommer momentet där sjuksköterskan bedömer rimligheten i att ett visst läkemedels ska 
ges till patienten eller inte kvarstå med det nya föreslagna systemet. Detta moment kan i 
sig klassas som ett steg där en människa överför information manuellt utan hjälp av ett 
tekniskt stöd vilket bryter mot definitionen. Allt detta innebär att en strikt sluten 
läkemedelsloop kan bli svår att förverkliga inom slutenvården så länge beslutsfattare inte 
är beredda att rucka på vad en sluten läkemedelsloop ska innebära i den praktiska 
verksamheten.  

8.6 Metodologiskt angreppssätt  

Denna studie bygger på empirisk kvalitativa metoder i form av observationer och 
målbildsseminarier. Då studien är avgränsad till att enbart undersöka ett sjukhus går 
resultaten från studien inte att generalisera utan kan bara jämföras med andra kontexter 
och andra sjukhus. Enligt Strudwick m.fl. (2018) bör sjuksköterskornas arbetsmiljö 
studeras innan ny teknik implementeras, vilket stödjer studiens metodval att genomföra 
observationer på vårdavdelningar. Även Jones och Treibers (2018) resonemang om att 
utvecklingsarbete utan sjuksköterskors medverkan kan leda till en sämre vårdkvalité 
styrker valet av metoder i denna studie. 
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Observationerna har ägt rum i den dagliga verksamheten på avdelningar på Akademiska 
sjukhuset vilket har gett en verklig bild av hur en läkemedelsdelning går till. Samtidigt 
har dessa omständigheter gjort att observationerna har behövt anpassats efter den rådande 
situationen på avdelningen vilket har medfört att sjuksköterskorna inte har haft tid att 
förklara varje steg i arbetet. Observationerna är därför begränsade på så vis att tolkningar 
har gjorts för att förstå arbetet. Frågor har besvarats av sjuksköterskor efter att 
läkemedelsdelningen avslutats, men det kan inte uteslutas att felaktiga tolkningar kan ha 
förekommit. 

En begränsning med båda metoderna är antalet respondenter. Observationer har 
genomförts med ett lågt antal respondenter på få avdelningar vilket bidrar till att inte ge 
en heltäckande bild av hur en läkemedelsdelning går till. Likaså har målbildsseminarier 
genomförts med relativt få respondenter sett till hur många sjuksköterskor som arbetar på 
Akademiska sjukhuset. Valet av respondenter har säkerligen kommit att påverka 
resultatet då majoriteten av de sjuksköterskor som medverkat på seminarier har haft en 
positiv inställning till de förändringar som presenterats vilket inte nödvändigtvis 
återspeglar hela sjuksköterskekåren. Att majoriteten av studiens deltagare har en positiv 
inställning skulle också kunna tyda på att sjuksköterskor som väljer att delta i den här 
typen av aktiviteter också tenderar att ha en positiv inställning till förändringsarbete. 
Deltagarantalet har varierat under seminarierna vilket medför en begräsning då 
arbetsgruppen idealt ska innehålla samma personer. Från grupp A har tidvis endast en 
deltagare medverkat på seminarierna vilket har resulterat i att synpunkter inte har 
nyanserats på samma sätt som om flera personers åsikter hade skildrats. Ytterligare en 
aspekt till varför det skulle vara fördelaktigt att ha samma personer vid samtliga tillfällen 
är för att slippa ägna tid åt att introducera nya deltagare i ämnet samt att det är lättare att 
få i gång diskussioner när alla deltagare är lika insatta i ämnet. 

En annan aspekt att förhålla sig till är Covid-19 vilket har medfört att samtliga 
målbildsseminarier fått genomföras digitalt. Det har resulterat i att det har varit svårare 
att interagera med deltagarna, bland annat för att flera av seminarierna har genomförts 
utan att deltagarna visats i bild. Detta har inneburit vissa svårigheter att få i gång 
diskussioner. Likaså har praktiska saker, som att kunna visa exempel på eventuella 
dosförpackningar, begränsats genom digitala seminarier vilket kan ha orsakat 
missförstånd som annars hade kunnat undvikas. Utöver det förlorades en del tid på att få 
tekniken att fungera. Slutligen kan seminariernas omfattning i form av tre eller fyra korta 
möten ses som en begränsning av metoden. Det har medfört att vissa frågor inte kunnat 
diskuterats mer än kortfattat, samt att somliga frågor lämnats obesvarade. Det är svårt att 
få sjuksköterskor att frångå den ordinarie verksamheten, då arbetet pågår hela tiden 
dygnet runt. Med det i åtanke anses underlaget från seminarierna ändå ge en tillräcklig 
grund. 
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9. Slutsatser 

Utifrån resultat och diskussion formuleras rekommendationer samt krav på det nya 
systemet i syfte att besvara frågeställningen ”Vilka krav bör ställas på den framtida 
läkemedelsdelningen?”. Därefter presenteras vidare studieområden inom projektet. 
Avslutningsvis summeras de viktigaste insikterna som studien för med sig.  

9.1 Krav & rekommendationer 

Utifrån ovan diskussion samt resultatet från målbildsseminarier kan krav och 
rekommendationer ställas på det framtida systemet. En distinktion görs mellan vad som 
räknas som ett krav respektive en rekommendation. Ett krav syftar till något som anses 
oumbärligt för att kunna uppnå projektmålen. En rekommendation syftar däremot till 
något som skulle göra systemet mer användarvänligt men som inte är avgörande för att 
uppnå huvudmålen med projektet, det vill säga ett minskat antal läkemedelsfel samt en 
mer effektiv läkemedelshantering för sjuksköterskan.  

9.1.1 Kravlista 

Utifrån resultatet och diskussion formuleras följande krav: 

� Tydliggörande av ansvar: Eftersom det nya systemet medför att delar av 
iordningställandet och även kontrollen över dessa delar fråntas sjuksköterskan, ställs 
ett krav på att tydliggöra vem som bär ansvaret för vart och ett av stegen i 
läkemedelskedjan.  

 
� Utbildning: Utifrån den tidigare diskussionen om vikten av att sjuksköterskorna vet 

hur det nya systemet fungerar, ställs ett krav på att alla som ska hantera det nya 
systemet genomgår en utbildning. Därutöver förväntas sjuksköterskorna erbjudas stöd 
för att få hjälp att lära sig mer om och hantera systemet även efter implementation. 

 
� Förbättrade ordinationer: Utifrån tidigare diskussion om att samtliga steg i 

läkemedelskedjan behöver fungera för att det nya systemet ska fungera optimalt ställs 
ett krav på en tydligare och mer noggrann hantering av ordinationer från läkarna.  

 
� Arbetsyta i patientrum: Då skanning och öppnande av dosförpackningar i de flesta 

fall förväntas utföras i patientens rum krävs en arbetsyta att vara på. Därför ställs ett 
krav på att varje patientrum ska ha en anvisad plats att utföra arbetet. Även när 
administreringen inte sker inne i patientens rum bör en sådan plats finnas reserverad 
för arbetet.  

 
� Hygienkrav på skanner: Den skannerlösning som sjuksköterskorna tror kommer 

fungera bäst innebär att skannern kommer bäras runt och tas med in till patienternas 
rum. Baserat på det ställs ett krav på skannern ska tåla desinficering för att 
upprätthålla hygienkrav. 

 
� Hantering av skanner: För att det nya systemet inte ska innebära ett omständligare 

arbetssätt för sjuksköterskorna, ställs ett krav på att inloggning i skannern ska gå 
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snabbt och enkelt. Ytterligare krav ställs på att varje avdelning ska ha skannerns i 
reserv om de ordinarie skannrarna laddar ur eller går sönder.  

 
� Dosförpackningarnas utformning: För att arbetet med dosförpackningar inte ska 

göra sjuksköterskornas arbete omständligt, ställs ett krav på dosförpackningarnas 
utformning. Förpackningarna måste vara enkla att öppna för att minska risken för att 
läkemedel tappas och får därför inte kräva att något typ av hjälpmedel måste användas 
för öppnandet. För att möjliggöra att den avläsbara koden är skanningsbar även efter 
öppnande av dosförpackningar, vilket kan vara användbart exempelvis vid krossning 
av tablett, ställs ytterligare krav på att koden ska hållas intakt även efter öppnande. 
 

� Säker hantering av dosförpackning: Eftersom dosförpackningarna kommer att 
innehålla känslig information om patientens identitet och läkemedel ställs ett krav på 
att dosförpackningarna hanteras och kasseras på ett sätt som säkerställer bibehållen 
sekretess. 

 
� Meningsfulla varningar: Då varningar är något både skulle kunna vara en hjälp och 

ett störningsmoment för sjuksköterskorna ställs krav på noga framtagning av 
varningar. En viktig aspekt är att varningar inte får störa flytet i arbetet vilket innebär 
att det inte får vara för många varningar och att dessa måste kunna kringgås. Ett 
förslag på hur detta kan göras är genom att gradera varningar på en skala baserat på 
hur viktiga de är. Mindre viktiga varningar kanske snarare ska ses som en 
rekommendation vilka ska kunna avfärdas utan att sjuksköterskan behöver ge en 
motivering. Ett exempel på en sådan typ av varning skulle kunna vara att läkemedlet 
inte ska intas i samband med mat. 

9.1.2 Rekommendationer  

Utifrån resultatet och diskussion formuleras följande rekommendationer:  

� Responsivt system: Parallellt med läkemedelsdelningen har sjuksköterskorna andra 
arbetsuppgifter såsom ronder och telefonsamtal, vilket utförligare beskrevs i kapitel 
5 Dagens läkemedelsdelning på Akademiska sjukhuset. Arbetssättet med det nya 
systemet måste gå att kombinera med resterande arbetsuppgifter. En vanlig företeelse 
är att sjuksköterskorna blir avbrutna i läkemedelsdelningen och en rekommendation 
för det nya systemet är därför att systemet ska vara responsivt gentemot vilka moment 
som sjuksköterskan har utfört. Med det menas att sjuksköterskan ska kunna lägga 
ifrån sig skannern för att sedan kunna återta arbetet där det slutade. Systemet bör 
därmed lagra information om vilka läkemedel sjuksköterskan sedan tidigare har 
skannat för att sjuksköterskan ska slippa påbörja arbetet från början eller riskera att 
något läkemedel missas.    
 

� Anpassat system: Utifrån att sjuksköterskorna har tagit fram olika scenarier samt att 
avdelningarna har olika behov är det svårt att ta fram ett system som passar alla. För 
att systemet ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt rekommenderas att 
systemet är anpassningsbart till det vårdarbete som bedrivs på respektive avdelning. 
Från diskussionen framgår att läkarna behöver bli bättre på att uppdatera 
läkemedelslistan i Cosmic i stället för att enbart ge muntliga ordinationer. På en del 
avdelningar kan läkarna även anpassa tidpunkten för när ordinationer senast ändras 
för att fler ordinationer ska inkluderas i dosleverans. Andra avdelningar, såsom 
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avdelningar med akutsjukvård kommer inte att kunna göra sådana anpassningar. Det 
är därför viktigt att dosjusteringar på dessa avdelningar inte ska leda till ett 
omständligt arbetssätt för sjuksköterskorna och det nya systemet måste därför vara 
anpassningsbart för olika typer av vård. 

 
� Införa akutbeställningssystem: Som en konsekvens av den centraliserade 

lagerhållningen, som kan komma att innebära att utbudet av läkemedel i de lokala 
läkemedelsförråden blir mindre, kan det nya systemet medföra att det uppstår ett 
flertal situationer där sjuksköterskorna måste lämna avdelningen för att få tag på 
läkemedel. Ett sådant tillfälle är om en patient läggs in på en udda tid och därför inte 
får läkemedel dosförpackade innan nästkommande utdelningstillfälle. För att undvika 
att sjuksköterskan måste hämta ett större antal läkemedel utanför avdelningen 
rekommenderas ett akutbeställningssystem.  

 
� Behålla nuvarande funktioner i Cosmic: Då sjuksköterskorna har uttryckt att det är 

viktigt att de nuvarande funktionerna iordningsställ och administrera ska finnas kvar 
och vara valbara alternativ på skannern följer detta som en rekommendation för det 
framtida systemet.  
 

� Utveckla fler skanningsmöjligheter: Från resultatet framgår att sjuksköterskorna 
tycks föredra ett arbetssätt där varje enskild dosförpackning skannas framför att 
använda en övergripande kod som gäller för alla läkemedel vid samma 
utdelningstillfälle. Sjuksköterskorna vill dock att båda alternativen ska vara möjliga. 
För att den övergripande koden ska vara användbar även när sjuksköterskan bedömer 
att ett eller flera läkemedel inte ska administreras rekommenderas en utvecklad 
skanningsmöjlighet. Vid bedömningen väljer sjuksköterskans funktionen hoppa över 
för de läkemedel som inte ska administreras. Förslaget går sedan ut på att den 
övergripande koden skannas ändå. Därefter tar sjuksköterskan bort de läkemedel som 
inte ska administreras från listan med skannade läkemedel som kommer upp på 
skanners skärm. Detta kan exempelvis göras genom att trycka på aktuellt läkemedel 
och välj en funktion likt ”ta bort”. Framför att skanna varje enskilt läkemedel kan 
detta tillvägagångsätt vara att föredra när patienten har ett stort antal läkemedel. 

 
� Dosdispensera läkemedel inför hemgång: Då iordningställande av läkemedel inför 

patientens hemgång är ett av de arbetsmoment som sjuksköterskorna anser kräver 
mycket tid, rekommenderas det nya systemet att utöka dosdispenseringen till att 
inkludera även medskick av läkemedel inför hemgång. 

9.2 Summering 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett underlag för kravställning på ett framtida 
system för läkemedelsdelning inom slutenvården. Mer konkret innefattar detta framtida 
system en sluten läkemedelsloop, vars införande har en stor inverkan på sjuksköterskans 
framtida arbete. Genom att utifrån sjuksköterskans perspektiv besvara ett antal 
delfrågeställningar som berör hur läkemedelsdelningen ser ut och fungerar idag, hur 
framtidens läkemedelsdelning bör se ut samt vilka risker och möjligheter som kan 
identifieras med en sluten läkemedelsloop, har en ökad förståelse för vad som är viktigt 
att ta hänsyn till inför en framtida implementering av systemet erhållits.   
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Sammanställningen av krav och rekommendationer beskriver ett antal olika aspekter av 
varierande karaktär som är viktiga för att uppnå de huvudsakliga målen med projektet. 
Dessa mål innebär att minska antalet läkemedelsfel och skapa en mer effektiv 
läkemedelsdelning för sjuksköterskor. Att uppfylla båda målen samtidigt kan bli svårt 
eftersom det som är bäst ur säkerhetssynpunkt inte alltid är bäst ur effektivitetssynpunkt 
och tvärtom. Det allra viktigaste fynden kan därmed summeras till; för att en 
implementering av en sluten läkemedelsloop ska fungera ur en patientsäkerhetssynpunkt, 
måste systemet införas på ett sådant sätt att det inte upplevs mer belastande för 
sjuksköterskor. I huvudsak innebär detta att systemet ej får ta längre tid eller upplevas 
mer krävande än vad det nuvarande systemet gör, eftersom sjuksköterskeyrket redan idag 
innefattar tuffa arbetsvillkor. Detta innebär i sin tur att skanningsmomentet måste 
utformas på ett sådant sätt att gemene sjuksköterska trivs med arbetet och att beslutsfattare 
i framtiden bör vara lyhörda för om vissa delar upplevs alldeles för omständliga, eftersom 
det kan innebära en risk för patientsäkerheten. Det innebär också att samtliga delar i 
läkemedelskedjan måste fungera väl så att sjuksköterskan inte lämnas med det potentiellt 
tidskrävande ansvaret att åtgärda de fel som kan uppstå i samband med utebliven eller 
felaktig leverans av doser. Uppstår det trots allt fel är det viktigt att sjuksköterskan förses 
med verktyg för att snabbt kunna åtgärda felen. Först efter detta har en sluten 
läkemedelsloop potential att inkorporeras väl i verksamheten och på ett hållbart sätt 
minska antalet fel som begås i samband med läkemedelsdelning.  

Denna studie har genomförts med Akademiska sjukhuset som studieobjekt. 
Diskussionerna tillsammans med sjuksköterskor har utgått från Akademiska sjukhusets 
specifika förutsättningar samt planer för införandet av en sluten läkemedesloop, varvid 
vissa delar av kravställningen direkt anknyter till detta specifika system. Studien har dock 
också kunnat härleda mer allmängiltiga resultat, exempelvis att införandet bör anpassas 
efter avdelningens specifika förutsättningar och att beslutsfattare bör vara lyhörda för 
sjuksköterskornas åsikter och idéer. Därmed kan fynden vara användbara även för andra 
sjukhus som står inför beslut att införa en sluten läkemedelsloop. Vidare kan de 
projektspecifika planerna utvärderade från sjuksköterskors perspektiv vara användbara 
för att väcka tankar på hur en sluten läkemedelsloop kan och bör designas. 

9.3 Fortsatta studier 

Examensarbetet har fokuserat på att genom observationer och målseminarier tillsammans 
med sjuksköterskor undersöka hur sjuksköterskor arbetar idag, hur de vill arbeta i 
framtiden och vilka konsekvenser införandet av en sluten läkemedelsloop har på deras 
verksamhet. På grund av projektets omfattning har några intressanta frågor som faller 
utanför projektets avgränsningar eller som inte rymts inom projektets omfattning inte 
kunnat studeras vidare, vilka listas nedan. 

Som tidigare diskuterats finns det risk för att en del dosförpackningar kommer behöva 
kasseras vid införandet av ett nytt system. Även om den typ av kassationen skulle visa 
sig underskrida dagens kassering av läkemedel, är det värt att vidare undersöka hur 
svinnet av läkemedel kan minskas ytterligare. En sådan sak skulle vara att undersöka 
möjligheten att administrera id-märkta dosförpackningar till en annan patient eller till 
samma patient vid annan tidpunkt än angiven på dosförpackningen. Ett sådant förfarande 
styrs av gällande lagar och förordningar vilket innebär att en större undersökning skulle 
krävas. Det skulle också vara viktigt att hitta ett arbetssätt som säkerställer både 
patientsäkerhet och bibehållen sekretess. 
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Ytterligare en aspekt som detta projekt berör men som inte har undersökts på en detaljerad 
nivå är varningssystemet i samband med skanning. Sjuksköterskorna har en del idéer på 
hur ett bra varningssystem bör fungera. Till exempel poängterar de att enbart relevanta 
varningar bör dyka upp och att det inte får blir för omständligt att hantera varningarna. 
Vidare och mer djupgående studier bör göras tillsammans med sjuksköterskor för att 
kunna utveckla ett varningssystem som tillmötesgår sjuksköterskornas behov och som 
fungerar smidigt i arbetsflödet. 

Denna studie har avgränsats till att undersöka en sluten läkemedelsloop baserat på de 
projektplaner som SELK har formulerat. Fokus har varit att undersöka hur 
sjuksköterskorna vill arbeta med och ställer sig till ett system där läkemedel av typen oral-
fast samt bruksfärdiga doser ska administreras eller överlämnas. I verkligheten hanterar 
sjuksköterskan också läkemedel som med det nya systemet åtminstone inledningsvis inte 
kommer att inkluderas i den slutna läkemedesloopen. Detta medför att sjuksköterskan kan 
komma att bli tvungen att arbeta enligt två olika arbetssätt. Vidare undersökningar bör 
göras på hur det nya och gamla arbetssättet kan kombineras utan att orsaka olägenheter 
för sjuksköterskan. 

Genom det här arbetet har en hel del studier på området sluten läkemedelsloop utforskats. 
Merparten av den funna litteraturen på området undersöker huruvida läkemedelsfelen 
minskar efter införandet av en sluten läkemedelsloop. Ett outforskat område verkar vara 
sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med en sluten läkemedelsloop. Det vore 
därför både intressant att vidare undersöka detta, förslagsvis genom en kvalitativ studie i 
en verksamhet där en sluten läkemedelsloop har implementerats, eftersom att undersöka 
sjuksköterskans upplevelser och trivsel också är ett viktigt kvalitetsmått.  
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Appendix A 
Nedan visas ett kort utdrag den PowerPoint som användes som diskussionsunderlag 
under seminarium 1. Samma layout användes på samtliga PowerPoints som användes 
under seminarierna.  
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Appendix B 
Under seminarium 1 som hade temat ”Dagens verksamhet” användes följande frågor 
som diskussionsunderlag: 

Diskussion utifrån läkemedelsavvikelser och effektivitet: 
� Vad fungerar bra i dagens läkemedelsdelning? 
� Vad fungerar mindre bra? 
� Vilka tidstjuvar finns i dagens arbete? 
� Vilka delar i läkemedelsdelningen är ni måna om att behålla? 
� Vad leder till att fel begås? (Fel patient, fel läkemedel, fel dos, fel tidpunkt, fel 

administreringssätt) 

Dagens IT-stöd: 
� Hur upplever ni IT-stöden fungerar? 
� Upplever ni några problem med avseende på effektivitet och patientsäkerhet? 
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Appendix C 
Under seminarium 2 som hade temat ”Framtidens verksamhet” användes följande frågor 
som diskussionsunderlag: 

Hemläxa - Reflektera kring sjuksköterskans identitet: 
� Vilka uppgifter i yrket tycker du är viktigast? 
� Vilken del i läkemedelshanteringen känns viktig att behålla? 
� Vilka uppgifter hör till sjuksköterskans yrkesroll att utföra? 
� Vad känns viktigt och mindre viktigt i dagens läkemedelshantering? 
� Vilken del av läkemedelshanteringen känns okej att lämna över till någon annan? 
� Skulle ett automatiserat iordningställande av läkemedel påverka din identitet? 

Önskebilder: 
� Vad skulle du vilja ägna mer tid åt i arbetet? (Word cloud) 
� Hur tror du att framtidens läkemedelsdelning kommer att se ut?  
� Hur ser den framtida läkemedelsdelningen ut i den bästa av världar? Med avseende 

på: 
� Patientsäkerhet 
� Hur ditt arbete kan underlättas 
� Har du någon idé om hur ett eller flera tekniska stöd kan användas för att stötta den 

framtida optimala läkemedelsdelningen? Exempel: Ett stöd för att verifiera att du 
har tagit rätt dos av ett visst läkemedel 

Hotbilder: 
� Utifrån tidigare diskussion kring önskebilder: 
� Vilka risker ser du kopplade till den framtida målbilden av läkemedelsdelning? 
� Vilka risker ser du med de (eventuella) framtida tekniska stöden? 
� Vad kan den framtida läkemedelsdelningen medföra för risker kopplat till rollen 

som sjuksköterska? 
� Vilka risker ser du med implementation av ett nytt tekniskt system/nya arbetssätt? 
� Hur kan man motverka dessa risker och hot? 
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Appendix D 
Under seminarium 3 som hade temat ”Avläsningsteknik” användes följande frågor som 
diskussionsunderlag: 

Hemläxa: 
� Beskriv hur du vill att läkemedelsdelningen ska gå till om 5 år. 

Tankar kring sluten läkemedelsloop på Akademiska sjukhuset: 
� Vad tycker ni om detta förslag? 
� Vad finns det för möjligheter och begränsningar? 

Avläsning av läkemedel och patient: 
� Hur ska avläsningen gå till? 
� Hur ställer ni er till att öppna dosförpackningar framför patienterna? 
� I vilken ordning bör avläsningen gå till? (både patient och läkemedel ska scannas) 
� Hur ska läkemedel scannas? För varje enskilt läkemedel eller övergripande för hela 

utdelningen? 
� Hur ska flödet gå till? (Från att öppna läkemedelsmodulen till utdelning av 

läkemedel för alla patienter) 
� Vad tycker ni om att administrering i Cosmic automatiseras? 
� Kan ni tänka er att anpassa ert sätt att dela läkemedel, t.ex. alltid administrera för en 

patient åt gången?  

Rumsliga förutsättningar 
� Var på avdelningen ska avläsare finnas stationerad? 
� Vad behöver finnas på patienternas rum? 
� Vad behöver finnas vid läkemedelsvagnen? 
� Var ska avläsaren finnas under arbetspasset för att göra arbetet så effektivt som 

möjligt? (På anvisad plats eller ska sjuksköterskan bära den med sig) 

Varningssystem: 
� Hur tycker ni att ett varningssystem i samband med scanning bör fungera? Vilka 

varningar är viktigast? 
� Tror ni att det kommer att fungera bra att få varningar på scannern? Finns det 

tillräckligt med utrymme på skärmen, möjlighet till dokumentation? 

Beställning och förvaring av dosförpackade läkemedel: 
� Är det tillräckligt med leverans av doser en gång per dygn? 
� Kommer ett dygns förbrukning av dosförpackade läkemedel få plats på vagnen? 

Känns det som en bra lösning? 
� Vad tycker ni om förvaring av narkotika på läkemedelsvagnen? 
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Appendix E 
Under seminarium 4 som hade temat ”Scenarier” förseddes deltagarna med följande 
instruktioner på hur deras scenario skulle utformas. Avslutningsvis diskuterades 
deltagarnas scenarier.  

Instruktioner 
 
Att göra: 
� Beskriv med egna ord “En dag på jobbet 2026” (avgränsat till läkemedelsdelning) 
� Startpunkt: Läkemedelsdelning startar 
� Slutpunkt: Alla läkemedel utdelade och signerade i Cosmic 

Inkludera:  
� Vad ni tar med mellan rummen och hur det tas med 
� Hur används avläsningstekniken? Beskriv steg för steg hur scanning går till (hur 

förpackningar öppnas, hur scanning går, hur förpackningar överlämnas till patienter 
samt i vilken ordning) 

� Ni behöver ej gå in på detaljnivå när det kommer till exakt hur tekniken ska fungera, 
utan fokusera på flödet. 

Förutsättningar:  
� Sluten läkemedelsloop och projektets förutsättningar 

Utförande: 
� I grupp eller en och en 
� Skriv ned i Google Docs (länk skickas i chatt) 
 

Avslutande diskussion 
 
� Vilka risker och möjligheter ser du med ditt scenario? 
� Vilka krav bör ställas på utvecklare och projektledare? 
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Appendix F 
Nedan presenteras det samtyckesformulär som sjuksköterskorna fick läsa igenom och 
skiva under inför observationerna. 

Information till forskningsperson som deltar i observation för 
examensarbetet “Framtidens läkemedelsdelning” 
       
Denna information riktas till personer som har valt att delta i observationer inom ramen 
för studien “Framtidens läkemedelsdelning”. 
       
Ansvarig organisation: Uppsala universitet 
Ansvariga: Matilda Brisback och Elin Lindblom, civilingenjörsstudenter vid Uppsala 
universitet. 
Ansvarig från Akademiska sjukhuset: Anders Westermark 
Ansvarig från Uppsala universitet: Åsa Cajander  
 
Detta dokument består av två delar: 
1) Information om observationen (beskrivning av studien, insamling av data, etc)  
2) Samtyckesformulär (för underskrift om du väljer att delta) 
       
Du kommer att få en kopia av detta dokument för underskrift i början på observationen.  
 
Del 1: Information om observationen 
Studien utförs i form av en observation som äger rum under en läkemedelsdelning. 
Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att ångra dig och när som helst avsluta ditt 
deltagande. Frågor kommer ställas under observationen för att med din hjälp skapa en 
ökad förståelse för hur läkemedelsadministrering fungerar på en vårdavdelning. 
     
Om det förekommer frågor under observationen som du av någon anledning inte vill 
besvara behöver du bara säga till så hoppar observatören över frågan och går vidare till 
nästa. Inga andra än den som observerar och ytterligare en person som för anteckningar 
kommer att vara närvarande. 
      
Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Dokumentationen sker genom 
anteckningar. 
       
Bakgrund och syfte 
Säker och effektiv läkemedelskedja är ett digitaliseringsprojekt som bedrivs på 
Akademiska sjukhuset som går ut på att automatisera beställningar, läkemedelsdelning 
och logistik i syfte att minska arbetsbelastningen för sjuksköterskor samt minimera 
läkemedelsavvikelser. Målet med projektet är att införa en så kallad closed loop 
medication, vilket innebär implementering av ett tekniskt system som stöd för människan 
och därigenom eliminera moment som enbart förlitar sig på den mänskliga faktorn. 
 
Syftet med studien är att skapa ett underlag för framtida implementation av closed loop 
medication på Akademiska sjukhuset. Underlaget kommer bestå av identifierade visioner, 
krav och risker kopplade till administrering av läkemedel. 
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Vinster 
Genom ditt deltagande kommer du att bidra till insamling av mycket viktig kunskap om 
införande av closed loop medication vilket ger möjlighet att lära inför framtida 
förändringar. Du kommer inte att erbjudas någon belöning efter genomförd observation.
    
     
Risker 
Det kan finnas en risk att du delar med dig av personlig eller konfidentiell information, 
eller att du känner dig obekväm med att diskutera några av frågorna som uppstår under 
observationen. Tänk dock på att du kan välja att hoppa över frågor om du känner att 
några av dem känns obekväma. Du har även möjlighet att helt avbryta observationen. 
Den information du lämnar under observationen kommer att behandlas så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av dina svar (se ”Hantering av personuppgifter och 
resultat” nedan) och presenteras på ett sätt att ingen kan veta vem som observerats. 
       
Hantering av personuppgifter och resultat 
Hantering av dina personuppgifter regleras enligt GDPR. Enligt GDPR har du rätt att få 
ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet. Informationen som samlas in 
kommer att hållas anonymiserad. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Vi 
kommer inte att publicera resultatet på ett sådant sätt att det går att veta vem som sagt 
vad.    
 
Information om resultat 
Resultaten kommer att publiceras i form av en rapport i DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). I denna publikation kommer material från observationerna att användas. Du 
som deltagare kan även få information om resultaten av studien genom att kontakta 
Matilda Brisback eller Elin Lindblom. 
       
Tveka inte att höra av dig med frågor till någon av nedanstående personer om något är 
oklart.  
 
Vänligen, 
      
Elin Lindblom & Matilda Brisback    
 
Kontaktuppgifter     
 
Elin Lindblom 
Institutionen för Informationsteknologi 
Uppsala universitet 
E-post: elinlindblom1@gmail.com 

Matilda Brisback 
Institutionen för Informationsteknologi 
Uppsala universitet 
E-post: matildabrisback@gmail.com  

 
Del 2: Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen ovan och jag har givits möjlighet att ställa 
kompletterande frågor. Alla frågor jag har ställt har fått tillfredsställande svar.  
 
Jag samtycker frivilligt till att delta i denna studie. 
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Deltagarens namn ____________________________________ 
 
Deltagarens underskrift ________________________________  
 
Datum _____________________________________________  
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Appendix G 
Nedan presenteras det samtyckesformulär som sjuksköterskorna fick läsa igenom och 
skiva under inför målbildsseminarierna.  

Information till forskningsperson som deltar i workshops för 
examensarbetet “Framtidens läkemedelsdelning” 
       
Denna information riktas till personer som har valt att delta i workshops inom ramen för 
studien “Framtidens läkemedelsdelning”. 
       
Ansvarig organisation: Uppsala universitet 
Ansvariga: Matilda Brisback och Elin Lindblom, civilingenjörsstudenter vid Uppsala 
universitet. 
Ansvarig från Akademiska sjukhuset: Anders Westermark 
Ansvarig från Uppsala universitet: Åsa Cajander  
 
Detta dokument består av två delar: 
1) Information om workshop (beskrivning av studien, insamling av data, etc)  
2) Samtyckesformulär (för underskrift om du väljer att delta) 
       
Du kommer att få en kopia av detta dokument för underskrift i samband med första 
workshopen.  
 
Del 1: Information om workshops 
Studien utförs i form av en serie med fyra workshops där dagens och framtidens 
läkemedelsdelning kommer att diskuteras utifrån olika teman. Deltagandet är helt 
frivilligt och du har rätt att ångra dig och när som helst avsluta ditt deltagande.  
     
Om det förekommer frågor under en workshop som du av någon anledning inte vill 
besvara behöver du bara säga till så hoppar mötesledaren över dig och går vidare till 
nästa deltagare. Inga andra än mötesanordnarna och övriga deltagare kommer att vara 
närvarande. 
      
Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Dokumentationen sker genom 
videoinspelningar och anteckningar. 
       
Bakgrund och syfte 
Säker och effektiv läkemedelskedja är ett digitaliseringsprojekt som bedrivs på 
Akademiska sjukhuset som går ut på att automatisera beställningar, läkemedelsdelning 
och logistik i syfte att effektivisera arbetet för sjuksköterskor samt minimera 
läkemedelsavvikelser. Målet med projektet är att införa en så kallad sluten 
läkemedelsloop, vilket innebär implementering av ett tekniskt system som stöd för 
människan och därigenom eliminera moment som enbart förlitar sig på den mänskliga 
faktorn. 
 
Syftet med dessa workshops är att skapa ett underlag för en framtida implementation av 
sluten läkemedelsloop på Akademiska sjukhuset. Underlaget kommer bestå av 
identifierade visioner, krav och risker kopplade till administrering av läkemedel. 
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Vinster 
Genom ditt deltagande kommer du att bidra till insamling av mycket viktig kunskap om 
införande av sluten läkemedelsloop, vilket ger möjlighet att direkt påverka hur en 
eventuell framtida lösning kommer att se ut. Du kommer inte att erbjudas någon 
belöning efter genomförda workshops.    
     
Risker 
Det kan finnas en risk att du delar med dig av personlig eller konfidentiell information, 
eller att du känner dig obekväm med att diskutera några av frågorna som uppstår under 
mötena. Tänk dock på att du kan välja att hoppa över frågor om du känner att några av 
dem känns obekväma. Du har även möjlighet att helt avbryta mötet. Den information du 
lämnar under en workshop kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer att få ta 
del av dina svar (se ”Hantering av personuppgifter och resultat” nedan). 
       
Hantering av personuppgifter och resultat 
Hantering av dina personuppgifter regleras enligt GDPR. Enligt GDPR har du rätt att få 
ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet. Informationen som samlas in 
kommer att hållas anonymiserad. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Vi 
kommer inte att publicera resultatet på ett sådant sätt att det går att veta vem som sagt 
vad.    
 
Information om resultat 
Resultaten kommer att publiceras i form av en rapport i DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). I denna publikation kommer material från workshoptillfällena att användas. 
Du som deltagare kan även få information om resultaten av studien genom att kontakta 
Matilda Brisback eller Elin Lindblom. 
       
Tveka inte att höra av dig med frågor till någon av nedanstående personer om något är 
oklart.  
 
Vänligen, 
      
Elin Lindblom & Matilda Brisback    
 
Kontaktuppgifter     
Elin Lindblom 
Institutionen för Informationsteknologi 
Uppsala universitet 
E-post: elinlindblom1@gmail.com 

Matilda Brisback 
Institutionen för Informationsteknologi 
Uppsala universitet 
E-post: matildabrisback@gmail.com  

 

Del 2: Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen ovan och jag har givits möjlighet att ställa 
kompletterande frågor. Alla frågor jag har ställt har fått tillfredsställande svar.  
 
Jag samtycker frivilligt till att delta i denna studie. 
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Deltagarens namn ____________________________________ 
 
Deltagarens underskrift ________________________________  
 
Datum _____________________________________________  
  
    
   
 

 

 


