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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hemsjukvård är en vårdform som ökar och även fortsättningsvis 

förväntas göra så. Patientsäker är en nationell och internationell prioritet där 

läkemedelshantering är ett riskområde såväl inom hemsjukvård som slutenvård. 

Tidigare forskning har i högre utsträckning fokuserat på patientsäkerhet inom 

slutenvården och att belysa patientsäkerhet inom hemsjukvård och vad 

sjuksköterskor kan göra för ökad patientsäkerhet är därför av vikt.  

 

Syfte: Att undersöka patientsäkerhetsrisker avseende läkemedelshantering inom 

hemsjukvården samt vad sjuksköterskor kan göra för att öka patientsäkerheten inom 

området. 

 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt och resultatet baseras på 

14 vetenskapliga artiklar. Litteratursökning har utförts i databaserna Cinahl och 

PubMed och innehållsanalys användes för artiklarnas resultat.  

 

Resultat: Nio patientsäkerhetsrisker identifierades där brist på kompetens, brister i 

kommunikation, delegeringsprocessen, komplexa sjukdomstillstånd och 

informationsöverföring är några av dessa. De identifierade riskerna delades vidare 

in i tre olika huvudområden beroende på bakomliggande orsak: Sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal; Patient och hemmiljön; Organisation och system.  

 

Konklusion: Läkemedelshantering är ett betydande riskområde inom 

hemsjukvården där många faktorer påverkar patientsäkerheten. Att sjuksköterskor 

och annan personal inom hemsjukvården är väl medvetna om dessa risker ger en bra 

förutsättning för att kunna arbeta preventivt och minimera att vårdskador relaterat 

till läkemedelshantering uppstår.  

 

Nyckelord: Hemsjukvård, läkemedelshantering, omvårdnad, patientsäkerhet, 

sjuksköterska 

 

 

 



 

Abstract 
 

Background: The number of patients receiving medical care in their own home is 

increasing. Home health care is a trend that is expected to continue. Patient safety is 

a national and international priority, where medical management is a risk area both 

in home and institutional care. Previous research has focused more on patient safety 

in institutional care. Highlighting patient safety and what nurses can do to increase 

patient safety in home care is therefore important. 

 

Aim: The aim of this study was to explore patient safety risks regarding medical 

management in home health care and what nurses can do to increase patient safety 

in the area. 

 

Method: This study was conducted as a literature review and the result is based on 

14 scientific articles. The searches were performed in the databases Cinahl and 

PubMed. 

 

Result: Nine patient safety risks were identified where lack of competence, 

shortcomings in communication, the delegation process, comorbidity and 

information transfer are some of them. The identified risks were further linked to 

three main areas depending on the underlying cause: Nurses and other health 

professionals; Patient and the home environment; Organisation and systems.  

 

Conclusion: 

Medical management is a significant risk area in home health care where many 

factors affect patient safety. That nurses and other home care professionals are well 

aware of these risks provide a good prerequisite for preventing and minimizing the 

incidence of medical related adverse events. 

 

Keywords: Home health care, medication management, nurse, nursing, patient 

safety 
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Introduktion 
 

Genom verksamhetsförlagd utbildning har författarna kommit i kontakt med 

hemsjukvård på olika sätt och upplevt arbetet ute i patienternas hem som både 

givande och utmanande. Givande i form av att relationer skapas på ett annat sätt när 

vården bedrivs i patientens privata sfär och utmanande i form av att struktur och 

ordning många gånger är svåra att upprätthålla. Problemlösning och att kunna 

omprioritera längs vägen är centrala faktorer som kräver både flexibilitet och 

kreativitet. Dessutom går inte riktlinjer och rutiner alltid att följa på samma sätt som 

inom slutenvården och eftersom hemsjukvård är en vårdform som ökar och även 

fortsättningsvis förväntas göra så upplevdes patientsäkerheten inom hemsjukvården 

både aktuellt och viktigt att belysa. Då patientsäkerhet är ett brett område valde 

författarna slutligen att avgränsa arbetet till att fokusera på den allra vanligaste 

orsaken till vårdskador inom kommunal hälso- och sjukvård; läkemedelshantering.  

 

1. Bakgrund 

Varje år drabbas över 100 000 patienter av vårdskador i Sverige och 1300 av dessa 

beräknas drabbas så allvarligt att de avlider till följd av det inträffade (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2016). Nya siffror visar att så många som en av 

tre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård är drabbade av vårdskador (SKL, 

2017). Inte sällan skapar vårdskador ett stort lidande för den enskilda individen och 

för samhället kostar skadorna enorma summor varje år. Totalt beräknas kostnaderna 

vara uppemot nio miljarder bara inom slutenvården, vilket motsvarar ungefär 15 % 

av den totala kostnaden för all sjukhusvård (SKL, 2017). Att minimera vårdskador 

är därför av största vikt både för att kvalitetssäkra vården för patienten och för att 

inte slösa med sjukvårdens redan begränsade resurser (a.a). 

 

1.1 Vårdskada 

En vårdskada definieras enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659, kap. 1, 5 

§) som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården”. När en person drabbats av en vårdskada innebär det 
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alltså att hen drabbas av skada under ett vårdtillfälle som hade kunnat undvikas, det 

är alltså inte en skada som är direkt relaterat till det som patienten sökt vård för 

(PSL, SFS 2010:659). En vårdskada kan handla om ett trycksår som uppstår till följd 

av att personalen inte använt sig av förebyggande åtgärder i form av lägesändring i 

tillräckligt stor utsträckning (Lindblad, Schildmeijer, Nilsson, Ekstedt, & Unbeck, 

2017). Ett annat exempel som kan leda till stora konsekvenser är när en patient 

ramlar och slår sig till följd av hinder i miljön som hade kunnat undanröjas (Lindblad 

et al., 2017). Den vanligaste vårdskadan både nationellt och internationellt är 

vårdrelaterade infektioner, VRI. VRI drabbar omkring 3,2 miljoner patienter bara i 

Europa varje år, varav 37 000 beräknas avlida till följd av infektionen (SKL, 2017). 

Andra vanliga vårdskador är undernäring och läkemedelsrelaterade problem som 

bortglömd dos, feldosering eller förväxling av preparat (Lindblad et al., 2017; SKL, 

2017). Gemensamt för alla vårdskador är att det handlar om skador som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade satts in i tid (PSL, SFS 2010:659). 

 

1.2 Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär att patienter skyddas mot att dessa vårdskador uppstår under 

vårdtiden (PSL, SFS 2010:659). För att lyckas med detta bör verksamheten ha ett 

förebyggande arbetssätt där risker analyseras systematiskt och adekvata åtgärder 

sätts in på ett effektivt sätt redan innan en skada uppstår (SKL, 2017). Ett 

patientsäkerhetsarbete som medfört gott resultat bör alltså innebära ett lågt antal 

vårdrelaterade skador där patienter i lägre utsträckning drabbas av onödigt lidande i 

sin kontakt med hälso-och sjukvården, samtidigt som verksamhetens resurser 

används mer effektivt när dessa inte belastas på saker som hade kunnat undvikas 

(SKL, 2017). I begreppet patientsäkerhet beskriver Guirardello och Tondo (2017) 

att hälso- och sjukvårdspersonal även ska tillämpa evidensbaserade metoder och 

åtgärder för att kunna ge patienten bästa möjliga vård.  

 

För att bidra till en hög patientsäkerhet är sjuksköterskor skyldiga enligt lag att 

arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, rapportera om risker som 

både har eller hade kunnat innebära att en patient drabbats av vårdskada samt att 

endast delegera arbetsuppgifter då det är förenligt med god och säker vård (PSL, 

SFS 2010:659, kap. 6, 1 §, 3 §, 4 §). En hög patientsäkerhet är numera ett vedertaget 
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begrepp och har blivit en kvalitetsfråga i såväl Sverige som internationellt (Öhrn, 

2014). Enligt SKL (2017) är orsaken till bristande patientsäkerhet ofta 

organisatoriska, exempelvis kan det handla om brister i rutiner, kommunikation, 

teknik och information.  

 

Enligt en studie där man undersökte sjuksköterskor som arbetade med sårbehandling 

inom öppenvården kunde man till exempel se att vården ofta frångick 

evidensbaserad praxis då tydliga riktlinjer på arbetsplatsen saknades, vilket ledde 

till att behandlingen istället ofta utgick från den enskilda sjuksköterskans personliga 

uppfattning om vad som var bäst för patienten (Smith-Strøm & Thornes, 2008). I 

samma studie sågs även brister i kommunikation mellan olika vårdinrättningar som 

ledde till att behandlingsrekommendationer från specialister, som till exempel 

dermatologer, också försvann på vägen och bidrog till att vården i mindre 

utsträckning bedrevs evidensbaserat. Detta visar enligt Smith-Strøm och Thornes 

(2008) på vikten av tydliga riktlinjer, organisatorisk samordning och fungerande 

kommunikation för att öka patientsäkerheten och för att de kunskaper som finns ska 

nå ut och faktiskt gynna patienten. 

 

Förutom samordning och kommunikation har det visat sig vara effektivt för 

patientsäkerheten att organisationen har en så kallad säkerhetskultur. (Scott-

Cawiezell et al. (2006). Guirardello och Tondo (2017) menar att sjuksköterskor kan 

påverkas av arbetsmiljön och hur de ser på sig själva samt sitt arbetssätt, vilket kan 

vara en patientsäkerhetsrisk. Sjuksköterskor måste på daglig basis hantera 

dynamiska situationer, ofta under stress. Därför är det nödvändigt att belysa den 

organisatoriska miljön, speciellt gällande kultur och säkerhet. En säkerhetskultur är 

en stor faktor för att motivera hälso- och sjukvårdspersonal mot ökad 

patientsäkerhet, men en förändring i en redan etablerad arbetskultur är en långsam 

process (Guirardello & Tondo, 2017). För att lyckas skapa en säkerhetskultur krävs 

det enligt Scott-Cawiezell et al. (2006) att lämna den gamla individsynen där 

enskilda individer belastas när fel begås och inse att det ofta finns flera 

bakomliggande orsaker till det inträffade, så kallad systemsyn. En systemsyn 

innebär att på ett organisatoriskt plan göra det svårt för människan att göra fel genom 

att hela tiden förbättra rutiner utifrån ett säkerhetstänk och se på orsak till varför 
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saker och ting händer där ett klassiskt exempel är att omarbeta snarlika 

läkemedelsförpackningar för att minimera förväxlingsrisken. En säkerhetskultur 

bidrar till ett mer öppet klimat där personal vågar berätta när de begår ett misstag, 

stora som små, och på så sätt kan åtgärder snabbt sättas in för att händelser som 

riskerat patientsäkerheten inte ska upprepas (Cawiezell et al., 2006). 

 

Brister i patientsäkerheten kan som tidigare nämnt leda till konsekvenser i form av 

ökat lidande, förlängda vårdtider och i vissa fall en förtidig död, utöver detta innebär 

problematiken generellt stora kostnader för samhället (World Health Organisation 

[WHO], 2005). Även om patientsäkerhet i många avseenden numera är ett väl 

studerat område är det först på senare år som detta även fått ett fokus inom den 

kommunala hemsjukvården. Tidigare forskning har i större utsträckning fokuserat 

på inneliggande patienter i slutenvården (Soop, Fryksmark, Köster, & Haglund, 

2009). Trots att antalet patienter som vårdas på hemmaplan ökar finns här 

fortfarande begränsat med forskning och därmed också begränsad kunskap (Sears, 

Baker, Barnsley & Shortt, 2013). 

 

1.3 Patientsäkerhetslagen  

Patientsäkerhet är ett återkommande och centralt begrepp i detta arbete och kan 

därför ses som arbetets teoretiska referensram. Inom området finns en lag, 

patientsäkerhetslagen (PSL), som trädde i kraft 2011 och har som syfte att främja 

patientsäkerhet på individ och organisationsnivå. Lagen har även som syfte att i 

helhet stärka patientens position i förhållande till den vård som bedrivs och 

förtydliga dennes rättigheter. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård ska till 

exempel rapportera riskförhållanden samt händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada. Inom hemsjukvården är det den medicinskt ansvariga 

sjuksköterskan, MAS, som har det yttersta ansvaret att händelser som har eller hade 

kunnat hota patientsäkerheten rapporteras vidare till ansvarig nämnd och MAS bör 

därefter se över säkerheten och utveckla nya rutiner vid behov (Socialstyrelsen, 

2008). Vidare är alla vårdgivare skyldiga att bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete vilket ska redogöras i en patientsäkerhetsberättelse en gång 

per år. I denna ska det framgå hur arbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits samt 

vilka resultat som uppnåtts (PSL, SFS 2010:659, 4 §). Enligt PSL ska även patienter 
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ges möjlighet att delta i säkerhetsarbetet och detta blir enligt SKL (2017) extra 

aktuellt inom hemsjukvården, där vården ofta sker under lång tid och sällan enbart 

involverar den enskilda patienten utan en hel familj. Genom att engagera patient och 

närstående kan både patientsäkerheten öka och relationer stärkas. När vårdtagare 

uppmärksammas på eventuella risker med en viss typ av vård eller en behandling 

och hur de bör agera om något ovanligt uppstår ökar inte bara patientsäkerheten utan 

även delaktigheten, på så sätt blir säkerhetsarbetet ett teamarbete (SKL, 2017). SKL 

poängterar även att patient och närståendes delaktighet i patientsäkerhetsarbetet inte 

på något sätt förändrar ansvaret för patientens vård och behandling utan bara 

möjliggör optimal patientmedverkan som i sin tur kan hjälpa till att stärka 

patientsäkerheten.  

 

1.4 Kommunal hemsjukvård 

Allt fler patienter vårdas i det egna hemmet och denna utveckling förutspår 

Socialstyrelsen (2008) kommer att fortsätta även i framtiden. Hemsjukvård innebär 

all hälso- och sjukvård som bedrivs i patientens egna hem och kan bestå av både 

enklare och mer avancerade sjukvårdsuppgifter (Socialstyrelsen, 2012). Uppgifterna 

kan bland annat innebära såromläggning, provtagning, dosettdelning, byte och 

skötsel av urinkateter, läkemedelsadministrering, infusioner, blodtransfusioner och 

bedömning av patient med försämrat allmäntillstånd (Socialstyrelsen, 2008). Ofta 

sker vården genom att en sjuksköterska självständigt åker på olika hembesök, både 

planerade och mer oplanerade besök av akut karaktär förekommer.  

 

Inom varje kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska anställd, så kallad 

MAS, denna ansvarar för att det ska finnas säkerhetsrutiner och riktlinjer kring bland 

annat läkemedelshantering, delegering, rutiner för läkarkontakt när detta behövs och 

att anmälan blir gjord när patientsäkerheten har äventyrats (Socialstyrelsen, 2008) 

MAS ska även se till att lagar och författningar är kända för verksamhetens anställda 

och att dessa efterlevs. MAS har alltså ett mer övergripande ansvar för att den vård 

som bedrivs är säker och av god kvalité men ansvarar sällan för enskilda patienter. 

Till detta finns istället patientansvariga sjuksköterskor (PAS) vilka planerar, utför 

och utvärderar vården för de enskilda patienterna utifrån verksamhetens riktlinjer 

och rutiner. Vem som är berättigad hemsjukvård kan skilja sig åt mellan olika 
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kommuner men gemensamt är att personen ska bedömas vara oförmögen att ta sig 

till sin vårdcentral själv eller med hjälp från anhörig eller hemtjänstpersonal och 

vården kan alltså många gånger ses som vårdcentralens förlängda arm 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

1.5 Hemsjukvård i förändring 

Ett minskat antal platser i slutenvården gör att många patienter som förr lades in på 

sjukhus nu vårdas i det egna hemmet och detta har bidragit till att göra 

hemsjukvården mer kvalificerad. Färre vårdplatser leder till ett ökat tryck på den 

kommunala hemsjukvården och samtidig brist på resurser inom denna sektor 

innebär att patientsäkerheten kan äventyras (Socialstyrelsen, 2008). Platsbrist bidrar 

även till att många patienter skickas hem tidigare och är därmed i sämre skick när 

de anländer i hemmet. Sjukare patienter leder till att hemsjukvården blir mer 

avancerad och mer avancerade insatser ställer högre krav på sjuksköterskans 

kompetens och organisationen som helhet. I tillägg bygger sjukvård i hemmet oftast 

på kortare möten och möjligheten att observera en patient under längre tid är 

begränsad, detta kan vara en utmaning när det gäller att säkerställa en hög 

patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Inom hemsjukvården är det vanligt att sjuksköterskor delegerar olika hälso- och 

sjukvårdsuppgifter på ett mer omfattande sätt än vad sjuksköterskor på 

vårdavdelning gör. Detta gäller framförallt läkemedelsadministrering, såsom tablett 

-och insulingivning och orsaken till detta är att antalet legitimerad personal inom 

hemsjukvården inte räcker för att täcka behovet av all läkemedelshantering som 

utförs i hemmen (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 1997:14) får delegering bara ske om det är förenligt med god och säker 

vård och endast när det är till fördel för patienten. Enligt Socialstyrelsen (2008) kan 

en enskild sjuksköterska i kommunen utfärda uppåt 90 delegeringar och ett sådant 

stort antal blir svårt att ha kontroll över/ följa upp och skulle potentiellt kunna hota 

patientsäkerheten. Vidare beskriver MAS ett tyngande ansvar med bristfälliga 

arbetsförhållanden, otillräckligt stöd i ledningsstrukturer och oklara roller med 

bristande kompetens hos personalen. Organisatoriska problem och bristande 

kompetens hos personal kan leda till onödigt stor konsumtion av ambulans- och 
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akutsjukvård för kroniskt sjuka patienter trots att de vårdas i hemmet, särskilt de två 

sista veckorna i livet (Ekstedt & Dahlgren, 2015). En säker vård i hemmet bygger 

enligt Ekstedt och Dahlgren på helhetsansvar, tillgänglighet dygnet runt och 

multiprofessionella team med hög kompetens. 

 

Hög patientsäkerhet inom alla delar i vårdkedjan kan ses som ett grundläggande 

krav och enligt From et al. (2008) är patientens upplevelse av att vården är säker en 

viktig faktor för att vården i sin helhet ska upplevas som högkvalitativ. Studien, som 

undersöker patientupplevelser inom den kommunala sjukvården, belyser vikten av 

att vårdpersonal lyckas förmedla att den vård som bedrivs är trygg och säker för att 

patienten ska få en positiv vårdupplevelse (From et al., 2008). Enligt Hignett, 

Edmunds Otter och Keen (2016) finns vissa utmaningar associerade med just 

hemsjukvård då arbetsformen bland annat innebär mycket ensamarbete vilket i sin 

tur gör det mindre tillgängligt att få stöd och råd av kollegor när nya situationer och 

osäkerhet inför arbetsuppgifter uppstår. Munck och Sandgren (2017) beskriver att 

sjuksköterskor upplever osäkerhet och utsatthet i hantering av medicinsk utrustning 

i patienters hem och att de ofta behöver stöd av kollegor. Detta kan påverka 

personalens möjlighet att förmedla en trygg och säker vård negativt och det är därför 

viktigt att eventuell osäkerhet inte kommuniceras ut till patienten (Munck & 

Sandgren, 2017).  

 

1.6 Definition centrala begrepp 

Vårdskada - lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt 

med hälso- och sjukvården (PSL, SFS 2010:659, kap. 1, 5 §) 

 

Patientsäkerhet - skydd mot vårdskada (PSL, SFS 2010:659). 

 

Hemsjukvård - hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande 

och som är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som 

särskilt boende (Socialstyrelsen, 2012). 

 



 

8 
 

Läkemedelshantering - All aktivitet som ingår i patientens läkemedelsprocess, 

inkluderar både det fysiska handhavandet och informationsöverföring. I begreppet 

ingår: ordination, rekvisition, förvaring, expediering, iordningställande, 

överlämnande och administrering av läkemedel (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2. Problemformulering 

Hotad patientsäkerhet rapporteras inom många delar av sjukvården med risk för 

vårdskador som följd. Minskat antal vårdplatser på sjukhus gör att fler vårdas i 

hemmet och ökad platsbrist leder till att patienter skickas hem tidigare i 

vårdprocessen. Dessa faktorer leder till ökad arbetsbelastning och en mer avancerad 

sjukvård i hemmet vilket i kombination ställer högre krav på såväl sjuksköterskan 

som organisationen för att inte patientsäkerheten ska äventyras. Hemsjukvård kan 

tänkas stå inför utmaningar relaterat till patientsäkerhet som andra vårdformer inte 

ställs inför på grund av arbetsformen som sådan, där faktorer som ensamarbete, 

kompetens i förhållande till allt mer krävande sjukvårdsuppgifter och korta möten 

med begränsad möjlighet för observation kan spela in. Ett betydande riskområdet 

inom kommunal hälso- och sjukvård är läkemedelshantering. Att undersöka 

patientsäkerheten avseende detta område och att kartlägga vilka 

patientsäkerhetsrisker som finns är därför av vikt för att sjuksköterskor ska kunna 

arbeta förebyggande och förhindra att patienter drabbas av läkemedelsrelaterade 

vårdskador inom hemsjukvården.  

 

3. Syfte  

Syftet är att undersöka patientsäkerhetsrisker avseende läkemedelshantering inom 

hemsjukvård samt vad sjuksköterskor kan göra för att öka patientsäkerheten inom 

området.  

 

4. Metod 

4.1 Design 

Arbetet är utformat som en litteraturöversikt inom området omvårdnad. En 

litteraturöversikt är en sammanställning av forskning inom ett ämne med syfte att 

skapa en kunskapsöverblick inom det valda området (Friberg, 2012). 
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4.2 Urval 

De databaser som har använts vid litteratursökning är Cinahl och PubMed. I Cinahl 

var “peer reviewed” förinställt och i PubMed användes inställningarna “free 

fulltext” samt “abstract available”. För att litteraturöversikten skulle grundas på den 

senaste forskningen begränsades publiceringsdatum till 2006–2017 i båda 

databaserna och för att göra sökningen mer specifik samt hitta bra sökord användes 

MeSH-termer. De sökord som har använts är home health care, home-care nurses, 

patient safety, nurse, nursing, nurs*, medication och medication* i olika 

kombinationer. För att kombinera de olika sökorden användes den booleska 

operatorn AND. I urvalsprocessen lästes rubriker och där författarna ansåg att det 

fanns relevans för litteraturöversiktens syfte lästes även abstract. Om artikeln ansågs 

relevant efter detta lästes artikeln i sin helhet. se Bilaga 1 för sökstrategi. 

 

4.3 Inklusionskriterier 

Artiklarna som ligger till grund för litteraturöversikten skulle vara publicerade 

mellan 2006–2017, vara peer reviewed samt finnas fritt tillgängliga i fulltext. 

Artiklarna skulle handla om patientsäkerhet i hemsjukvården och vara skrivna på 

engelska eller svenska. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades. 

Andra litteraturstudier exkluderades då de inte är primärkällor vilket riskerar att 

presentera felaktiga resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

4.4 Värdering av artiklarnas kvalitet  

Kvalitetsbedömning av de vetenskapliga artiklarna genomfördes med hjälp av en 

modifierad mall av Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008) som är utformad av Högskolan Dalarna. Granskningsmallarna är utformade 

så att en procentsats bestäms baserat på poäng (ja = 1 poäng). Båda författarna 

poängsatte artiklarna och maxpoängen var 25 för kvalitativa studier respektive 29 

poäng för kvantitativa studier. Total poäng delas sedan på max antal poäng för att 

få fram procentenhet som presenterar en tregradig kvalitetsskala: 60 % och lägre 

motsvarar låg kvalitet, 60–79 % medelhög och 80–100 % hög kvalitet (Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Eventuella artiklar med låg kvalitet exkluderas då författarna har 

valt att bara gå vidare med de artiklar som är av medelhög till hög kvalitet. 
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4.5 Tillvägagångssätt 

Arbetsprocessen har bestått av moment som inkluderat sökning och genomgång av 

litteratur, insamling av data, analys av data och uppsatsskrivande. Litteratursökning 

har skett både individuellt och gemensamt där de slutgiltiga artiklarna har valts ut 

efter gemensam diskussion rörande relevans för arbetets syfte. De valda artiklarna 

har kvalitetsgranskats av båda författarna enskilt samt gemensamt för att stärka 

trovärdigheten i granskningen och minimera risken för under-/övervärdering. 

Författarna har haft dialog och nära kontakt under hela processen. 

 

4.6 Analys och tolkning av data 

För att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar har innehållet i de utvalda 

artiklarna analyserats (en innehållsanalys). Författarna började med att läsa igenom 

studierna flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang. Likheter och 

skillnader i studiernas teoretiska utgångspunkt, metod, analys, syfte och resultat 

identifierades och i nästa steg gjordes en beskrivande sammanställning (Friberg, 

2012). Fortlöpande diskussion fördes angående artiklarnas relevans för 

litteraturöversiktens syfte och två artiklar exkluderades i denna fas då de vid närmare 

genomgång visade sig ha liten relevans för arbetets syfte. De resterande artiklarnas 

resultat sammanställdes skriftligt var för sig och varje studies nyckelfynd 

identifierades. Dessa sammanställningar gjordes för att sedan lättare kunna jämföra 

och hitta samband mellan de olika artiklarna. Efter att ha relaterat resultaten till 

varandra identifierades vissa likheter som i sin tur resulterade i att nio 

patientsäkerhetsrisker identifierades. De identifierade patientsäkerhetsriskerna 

delades sedan in i tre huvudområden beroende på bakomliggande orsak och 

resultatet presenteras i både text och figur för att göra innehållet så tydligt som 

möjligt (Friberg, 2012). 

 

4.7 Etiska överväganden 

Författarna till uppgiften har tagit hänsyn till ohederlighet och fusk genom att inte 

förvränga forskningsprocessen i form av exempelvis plagiat eller fabricering av 

data. Studier har valts ut där tillstånd av etisk kommitté finns eller där etiska 

överväganden är gjorda. Alla studier följer de etiska krav gällande information, 

samtycke, konfidentialitet och krav på deltagarens säkerhet som finns beskrivna av 
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Northern Nurses’ Federation (2003). För att undvika tolkning av andrahandsdata 

används endast vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011).  

 

5. Resultat 

Resultatet är baserat på en sammanställning av fjorton vetenskapliga artiklar. Sju av 

artiklarna är från Sverige, tre från USA, två från Kanada, en från Norge samt en från 

Belgien. För sammanfattning av artiklar som ligger till grund för resultat, se Bilaga 

2. Artiklarna tar upp ett stort antal patientsäkerhetsrisker relaterat till 

läkemedelshantering. Vissa risker återkom i många av artiklarna och analysen 

resulterade i att nio patientsäkerhetsrisker identifierades. Dessa risker delades sedan 

in i tre huvudområden beroende på bakomliggande orsak, se Figur 1 för översikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 1. Illustration av patientsäkerhetsrisker inom hemsjukvården 

 

5.1.1 Område 1; Patientsäkerhetsrisker relaterat till sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal 

Brist på kompetens 

Bristande kompetens och kunskap beskrivs i flera studier som en betydande 

patientsäkerhetsrisk för säker läkemedelshantering inom hemsjukvården (Berland & 

Bentsen, 2017; Dilles, Elseviers, Van Rompaey, Van Bortel & Vander Stichele, 

2011; Gransjö Craftman, Grape, Ringnell & Westerbotn, 2016; Lang et al., 2015). 

Patientsäkerhetsrisker relaterat till: 

1. Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal 
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• Brist på kompetens 

• Brister i kommunikation 

• Delegeringsprocess på individnivå 
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• Unika miljöer - olika förutsättningar 

• Komplexa sjukdomstillstånd 

 

• Informationsöverföring & 

kommunikation 

• Rutiner, riktlinjer, otydlig 

ansvarsfördelning 

• Delegeringsprocess inom organisationen 
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Utmaningar inom läkemedelshanteringen ansågs ofta vara relaterat till vårdgivares 

brist på kompetens (Beer, McBride, Mitzner & Rogers, 2014). Sjuksköterskor 

upplevde svårigheter i att förstå förfarandet i olika behandlingar med förvirrande 

terminologi samt att de inte visste hur särskilda medicintekniska anordningar 

fungerade eller hur de skulle hanteras (Beer et al., 2014).   

Sjuksköterskor beskrev att en stor arbetsbelastning leder till svårigheter i att hålla 

sig uppdaterade med ny kunskap och forskning för att förbättra vården (Flöjt, Le Hir 

& Rosengren, 2014). Sjuksköterskor menade också att handhavande av ny och 

okänd teknik leder till påfrestande och stressiga inlärningssituationer som skapar 

risker för patientsäkerheten (Flöjt et al., 2014). Ansvariga sjuksköterskor kände 

ibland att de hade otillräcklig kunskap och kompetens i förhållande till deras 

ansvarsgrad där de måste agera som mellanhänder till läkare då de rapporterar om 

tillstånd, läkemedelsbiverkningar och effekter (Johansson-Pajala, Jorsäter 

Blomgren, Bastholm-Rahmner, Fastbom, & Martin, 2016). De ansåg att personalen 

i hemsjukvården saknade kunskap om sambandet mellan olika sjukdomstillstånd 

och dess behandlingar och sjuksköterskor upplevde mer osäkerhet när oerfaren 

personal var i tjänst (Johansson-Pajala et al., 2016).  

Några av studierna tar upp att det inte enbart finns behov för ökad farmakologisk 

kunskap hos sjuksköterskor utan även hos undersköterskor, patienter och anhöriga 

eftersom att läkemedelshanteringen inom hemsjukvården ofta är ett samarbete 

mellan dessa parter och att nödvändiga medicinska kunskaper hos alla inblandade 

därför är en förutsättning för hög patientsäkerhet (Berland & Bentsen, 2017; Dilles 

et al., 2011; Gransjö Craftman et al., 2014; Gransjö Craftman et al., 2016; Lang et 

al., 2015). Lang et al. (2015) beskriver som exempel att patienter ibland gjorde egna 

tolkningar om varför de tog en viss medicin vilket kunde resultera i att de hoppade 

över viktiga läkemedel baserat på otillräcklig kunskap. Samma studie beskriver även 

att sjuksköterskor upplevde att det sällan fanns tid att utbilda patienten rörande 

dennes läkemedelsbehandling vilket kunde bidra till patientens bristande kunskaper 

samt göra att patienten hittade egna strategier för att inhämta information vilket inte 

garanterade evidensbaserad kunskap (Lang et al., 2015).  
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Brister i kommunikation 

Brist på kompetens var också förenat med dålig kommunikation mellan olika 

vårdgivare där sjuksköterskor rapporterade att de tidvis var omedvetna om patienters 

ordinationer, förmågor eller speciella behov (Beer et al., 2014). Lyngstad, Melby, 

Grimsmo och Hellesø (2013) berättar att både sjuksköterskor och läkare rapporterar 

problem och svårigheter att få tag på rätt person per telefon, som används som det 

primära kommunikationssättet. Primärt var det ett stort problem när det uppstod 

frågor gällande läkemedel och när sjukvårdspersonal snabbt behövde få kontakt med 

ansvariga (Lyngstad et al., (2013). Kommunikationsbrister sågs inte bara mellan 

olika yrkesgrupper utan även mellan vårdpersonal och patienter. I Lang et al. (2015) 

studie rapporterade vårdpersonal att patienter ofta nekade mer hjälp då de ville klara 

sig själva men forskarna såg att samma patienter som nekat hjälp enligt personalen 

uttryckte att de inte blev hörda när de bad om mer hjälp.   

Delegeringsprocess på individnivå 

Både att delegera och ta emot delegering ansågs många gånger vara förenat med en 

osäkerhet som kunde påverka patientsäkerheten negativt. I Gransjö Craftman et al. 

(2016) studie upplevde sjuksköterskor att de ibland känt sig pressade av chefer att 

godkänna en delegering trots tveksamheter kring personen i frågas förmåga att 

patientsäkert utföra uppgiften. Dessa påtryckningar beskrevs som subtilt uttryckta 

och kunde bestå av meningar som ”jag tror på denna personen, hen ska jobba på 

flera avdelningar och jag önskar att du kanske kunde försöka utfärda en delegering” 

(Gransjö Craftman et al., 2016, s. 3192). Sjuksköterskor uttryckte att de oftast kände 

förtroende när de utfärdade en delegering men inte alltid, och detta var något som 

hotade patientsäkerheten och även skapade en inre stress hos de ansvariga 

sjuksköterskorna (Gransjö Craftman et al., 2016). I likhet med detta var det inte 

heller helt ovanligt att som olegitimerad acceptera en delegering som man inte kände 

sig helt bekväm med och det framkom att vårdpersonal som delegerats en uppgift 

ofta inte riktigt förstod fullt ut vad detta innebar trots att de uppgav sig ha fått 

information från sjuksköterskan (Gransjö Craftman et al., 2014). Att delegeringar 

ibland utfärdas och accepteras trots osäkerhet i båda riktningarna utgör alltså en 

patientsäkerhetsrisk inom hemsjukvården (Gransjö Craftman et al., 2016; Gransjö 

Craftman et al., 2014).  
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En studie av Ödegård & Andersson (2006) visade även att sjuksköterskors attityder 

och kompetens kan påverka personen som ska delegeras och hur väl denna kommer 

att ta sig an uppgiften. Sjuksköterskor med hög kompetens inom 

delegeringsområdet, i detta fall insulingivning, och en attityd som speglade att 

patientsäkerhet var viktigt hade också färre avvikelserapporter kopplade till sina 

delegeringar. Resultatet menar på att kompetens och attityder smittar av sig och inte 

enbart avgör hur patientsäker den enskilda sjuksköterskans arbete är utan kan 

sträcka sig i flera led (Ödegård & Andersson, 2006). 

5.1.2 Område 2; Patientsäkerhetsrisker relaterat till patient och 

hemmiljön 

Autonomi och patientsäkerhet 

Några studier tog upp svårigheter att balansera patientens rätt till självbestämmande 

med en hög patientsäkerhet (Dilles et al., 2011; Lang et al., 2015). Sjuksköterskor 

beskrev att de ibland kunde se ett ökat behov av hjälp med läkemedelshanteringen 

men att patienten inte alltid höll med eller av annan anledning ville fortsätta klara 

sig själv trots insikt om ökat vårdbehov (Lang et al., 2015). Att inte få med sig 

patienten och dess anhöriga ”på tåget” ansågs vara en patientsäkerhetsrisk som 

kunde bidra till att patienten nekade hjälp med läkemedelshanteringen trots att 

ökande behov förelåg (Dilles et al., 2011; Smucker, Regan, Elder & Gerrety, 2014). 

Unika miljöer - olika förutsättningar 

Att vården bedrivs i hemmiljö gör det svårt att ha ett system som fungerar för alla 

då förvaringsmöjligheter, belysning och graden av ordning och reda är saker som 

spelar in och som varierar från person till person (Dilles et. al., 2011; Lang et al., 

2015). Resultatet blir ofta unika mer spontana lösningar från hushåll till hushåll vars 

effekter är svåra att utvärdera systematiskt (Lindblad, Flink, & Ekstedt, 2017). Lang 

et al. (2015) tar exempel som narkotikaklassade preparat som förvarades olåst där 

barnbarn ofta var uppe och klättrade vilket visar på att läkemedelshanteringen inom 

hemsjukvården inte bara kan vara en risk för patienten utan även besökare. Samma 

studie tar upp att mediciner ofta kom bort på grund av röriga förhållanden där 

läkemedel ofta förvarades utan ordning i olika lådor eller köksskåp samt att denna 

brist på ordning gjorde att läkemedel som utgått i datum inte alltid sorterades ut. 

Miljön i sig kan alltså vara en patientsäkerhetsrisk inom hemsjukvården där Lang et 
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al. (2015) beskriver läkemedelsförvaring och det stora antalet unika system som är 

svåra att utvärdera som betydande patientsäkerhetsrisker för en säker 

läkemedelshantering.  

 

Komplexa sjukdomstillstånd 

Till denna subkategori hör olika individuella faktorer i sjukdomstillstånd som kan 

påverka patientsäkerheten relaterat till läkemedel. Komplexa sjukdomstillstånd 

innebär ofta behandling med flera olika läkemedel, så kallad polyfarmaci, vilket är 

en patientsäkerhetsrisk med ökad risk för interaktioner och biverkningar (Doran et 

al., 2013; Lang et al., 2015). Patientens mentala status påverkar förmåga till 

följsamhet i sin läkemedelsbehandling och hastiga försämringsperioder kräver 

därför att sjuksköterskor snabbt uppmärksammar detta och kan agera utifall att mer 

omfattande åtgärder behöver sättas in för att bibehålla en säker läkemedelshantering 

(Lang et al., 2017). Inom hemsjukvården är läkemedelshanteringen ofta ett 

samarbete mellan sjuksköterskor, patienter och informella vårdgivare som 

make/maka och många faktorer kan därför spela in och påverka utfallet i positiv 

eller negativ riktning. Komplexa sjukdomstillstånd inkluderande polyfarmaci, 

smygande kognitiva nedsättningar, varierande förmåga att kommunicera ut sitt 

behov och vårdpersonalens förmåga att uppfatta ökat vårdbehov kan tillsammans 

eller var för sig innebära patientsäkerhetsrisker relaterat till läkemedelshantering 

(Doran er al., 2013; Lang et al., 2017). 

 

5.1.3 Område 3; Patientsäkerhetsrisker relaterat till organisation och 

system 

Informationsöverföring och kommunikation 

Många studier beskrev informationsöverföring mellan olika inblandade 

vårdinstanser som ett stort hinder för en säker läkemedelshantering (Berland & 

Bentsen, 2017; Dilles et al., 2011; Lang et al., 2015). Fördröjning eller utebliven 

information när läkemedelslistor justerats eller mediciner satts ut var en vanligt 

förekommande orsak till feladministrering och ofta en tidskrävande uppgift att reda 

ut. Detsamma gällde oklara instruktioner från läkare där otydliga ordinationer lätt 

feltolkas vilket påverkar patientsäkerheten negativt (Berland & Bentsen, 2017; 

Dilles et al., 2011).  
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Rutiner, riktlinjer och tydlig ansvarsfördelning 

Avsaknad av tydliga riktlinjer och rutiner inom organisationen rörande 

läkemedelshantering rapporterades som en patientsäkerhetsrisk i några av studierna 

(Berland & Bentsen, 2017; Dilles, et al., 2011; Gransjö Craftman et al., 2014; 

Lindblad, Flink, & Ekstedt, 2017). Majoriteten av deltagarna i Berland och Bentsens 

(2017) studie uppgav dock att det blivit ett ökat fokus och väsentliga förbättringar 

inom området de senaste åren men att det trots detta fortfarande var ett problem som 

kunde bidra till onödiga fel och förvirring. Som ett exempel rapporterade 

vårdpersonal i Gransjö Craftman et al. (2014) att det ofta förekom dosetter utan 

varken personnummermärkning, namn eller vilka tabletter som var i samt otydliga 

signeringslistor som kunde skapa onödig förvirring och feladministrering. Rutiner 

med fokus på förebyggande arbete snarare än att agera först när en skada redan skett 

ansågs förekomma i för låg utsträckning och bidra till att orsaka onödigt lidande 

(Berland & Bentsen, 2017; Flöjt et al., 2014; Mager & Ross, 2013). 

 

Oklar ansvarsfördelning togs upp som ytterligare en patientsäkerhetsrisk relaterat 

till läkemedelshantering (Dilles et al., 2011; Lindblad, Flink, & Ekstedt, 2017). 

Sjuksköterskor i hemsjukvården upplevde ibland en osäkerhet angående hur långt 

deras ansvar sträckte sig relaterat till läkemedel. Det rådde delade meningar i Dilles 

et al. (2011) studie där en del sjuksköterskor uttryckte att de i liten utsträckning 

kände sig ansvariga för utvärdering av effekt och eventuella biverkningar medans 

andra tyckte att detta i hög grad låg i deras ansvar. Oklarhet kring ansvar och vad 

som förväntas av de anställda blir en patientsäkerhetsrisk så till vida att 

patientsäkerheten kan variera beroende på vilken specifik sjuksköterska som är i 

tjänst och blir därmed inte konstant (a.a).  

 

Delegeringsprocess inom organisationen 

Tidigare har patientsäkerhetsrisker relaterat till delegering på individnivå beskrivits 

och detta avsnitt behandlar delegeringsprocessen och dess risker utifrån ett större 

organisation- och systemperspektiv. 
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Delegering ansågs ske på rutin och det framkom i Gransjö Craftman, Hammar, Von 

Strauss, Hillerås och Westerbotn (2014) att läkemedelsadministrering ofta fortsatte 

även då en delegering upphört att gälla utan att någon förnyelse skedde. Enligt 

artikeln visar detta på hur integrerad denna arbetsuppgift blivit inom organisationen 

och systemet ansågs vara en stor patientsäkerhetsrisk. Olegitimerad personal 

uttryckte även att de många gånger ställts inför uppgifter relaterat till sitt 

delegeringsåtagande som varit långt utanför deras kompetensområde och att det i 

dessa lägen kunde vara svårt att få support, speciellt på kvällar och helger (Gransjö 

Craftman et al., 2014; Gransjö Craftman et al., 2016). Studiedeltagarna beskrev att 

sådana situationer kunde bestå av att man vid administreringstillfället trodde sig ha 

upptäckt en inkorrekt delad dosett eller att medicin saknades och om inte support 

gick att få togs beslut ofta på individens ”sunda förnuft”. En icke stöttande 

organisation och ett system som inte möjliggör support vid oväntade händelser och 

under dygnets alla timmar beskrivs enligt studierna som en patientsäkerhetsrisk för 

säker läkemedelshantering (Gransjö Craftman et al., 2014; Gransjö Craftman et al., 

2016). 

Att bli delegerad att ansvara för läkemedelsadministrering upplevdes av 

olegitimerad vårdpersonal som ett underförstått måste för att organisationen skulle 

fungera och att acceptera en delegering trots osäkerhet inför arbetsuppgiften var inte 

ovanligt då man kände att man förväntades klara av detta (Gransjö Craftman et al., 

2014; Gransjö Craftman et al., 2016). Olegitimerad personal uppgav även att det var 

svårt för delegerande sjuksköterskor att faktiskt korrekt kunna utvärdera deras reella 

kompetens på så kort tid och att det borde finnas bättre system för uppföljning för 

ökad patientsäkerhet. 

Att som ansvarig sjuksköterska inte få tillräckligt med avsatt tid för just uppföljning 

och eventuell vidare handledning av delegerad personal upplevdes som ett stort 

problem och en betydande patientsäkerhetsrisk för en säker 

läkemedelsadministrering (Berland & Bentsen, 2017; Dilles, Elseviers, Van 

Rompaey, Van Bortel & Vander Stichele, 2011; Gransjö Craftman et al., 2016;). I 

Gransjö Craftmans et al. (2016) studie upplevde sjuksköterskor att många 

läkemedelsrelaterade fel uppstår till följd av otillräcklig möjlighet till uppföljning 

och att det då inte går att säkra att genomgången utbildning verkligen nått fram. En 
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sjuksköterska i samma studie tar upp avvikelser som inhalatorer som givits som 

ögondroppar och sömnmedicin som administrerats på morgonen som två exempel 

på fel som kan uppstå till följd av ett icke fungerande uppföljningssystem. Centralt 

är att en organisation som har en delegeringsprocess som inte alltid stämmer överens 

med de lagar och regelverk som finns utgör en stor patientsäkerhetsrisk avseende 

läkemedelshanteringen inom hemsjukvården (Gransjö Craftman et al., 2014; 

Gransjö Craftman et al., 2016).   

5.2 Vad kan sjuksköterskor inom hemsjukvård göra för att öka 

patientsäkerheten inom dessa områden?  

Många studier påtalade vikten av att sjuksköterskor tar ansvar för den egna 

kompetensutvecklingen då ökad kunskap bidrar till ökad patientsäkerhet (Berland 

& Bentsen, 2017; Dilles et al., 2011; Gransjö Craftman, 2014; Gransjö Craftman, 

2016; Mager och Ross, 2013) I en studie av Mager och Ross (2013) engagerades 

sjuksköterskor i pedagogiska läkemedelssessioner med syfte att förbättra 

läkemedelshanteringen och därigenom öka både patientsäkerheten och förbättra 

patientens betyg av sjuksköterskans prestation. Efter deltagande i sessionerna visade 

sjuksköterskor en ökad läkemedelskompetens, större fokus på patientsäkerhet samt 

att patientbetyget förbättrades signifikant. Högre kompetens och kunskap ansågs 

även förenat med säkrare delegeringar då kunskaperna överfördes i 

delegeringsprocessen och förmågan att utbilda andra ökade (Ödegård & Andersson, 

2006). Studier visade även att sjuksköterskor egna attityder kring patientsäkerhet 

smittade av sig och kunde påverka hur patientsäkert den delegerade uppgiften kom 

att utföras (Gransjö Craftman, 2014; Ödegård & Andersson, 2006). God 

kommunikation under och efter delegeringsprocessen uttryckte både sjuksköterskor 

och undersköterskor var grunden för en hög patientsäkerhet (Gransjö Craftman, 

2014; Gransjö Craftman, 2016).  

 

Förutom att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och verka för god 

kommunikation bidrog frekvent avvikelserapportering till att öka patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor i Berland och Bentsens (2017) studie upplevde stora förbättringar 

inom området de senaste åren och orsaken ansågs bland annat vara 

attitydförändringar och förbättrade rutiner. Några studier påtalade just vikten av 

förbättrade rutiner och att sjuksköterskor kunde bidra till ökad patientsäkerheten 
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genom att bedriva förbättringsarbete där brister observeras (Berland & Bentsen, 

2017; Lyngstad et al., 2013). För att ytterligare öka patientsäkerheten ansågs 

sjuksköterskans utbildande roll betydelsefull och att göra patienten delaktig i 

säkerhetsarbetet beskrevs som extra viktigt inom hemsjukvården då 

läkemedelshanteringen ofta innebar ett samarbete mellan vårdpersonal, patient och 

anhöriga (Berland & Bentsen, 2017; Dilles et al., 2011; Doran et al., 2013; Lang et 

al., 2015). 

 

6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet beskriver olika patientsäkerhetsrisker avseende läkemedelshantering 

inom hemsjukvården samt vad sjuksköterskor kan göra för att öka patientsäkerheten 

inom detta område. Nio patientsäkerhetsrisker identifierades och delades sedan in i 

tre huvudområden beroende på bakomliggande orsak där översikt ses i Figur 1. 

Patientsäkerhetsrisker relaterade till område 1; Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal inkluderar enskilda sjuksköterskors och annan vårdpersonals 

kompetens, bristande kommunikation samt delegeringar som ibland utfärdas och 

accepteras trots osäkerhet i båda riktningarna. Alla dessa faktorer kan leda till fel i 

läkemedelshanteringen som hade kunnat undvikas om olika åtgärder satts in för att 

förhindra detta. Patientsäkerhetsrisker relaterade till område 2; Patient och 

hemmiljön inkluderar balansen mellan autonomi och patientsäkerhet där åtgärder 

som anses nödvändiga ibland inte kan vidtas då patientens motsätter sig dessa. 

Andra risker inom detta område är hemmiljön i sig samt komplexa 

sjukdomstillstånd. Patientsäkerhetsrisker relaterat till område 3; System och 

organisation inkluderar bristande kommunikation mellan olika vårdinstanser, 

oklara riktlinjer, rutiner och otydlig ansvarsfördelning inom organisationen samt ett 

delegeringsförfarande som sker på rutin och ibland helt utan uppföljning. 

För att öka patientsäkerheten avseende läkemedelshantering kan sjuksköterskor ta 

ansvar för sin egen kompetensutveckling och utbilda inblandade parter som 

vårdpersonal, patient och anhöriga inom området. Sjuksköterskor kan verka för en 

säker delegeringsprocess samt vara noggrann med frekvent avvikelserapportering. 

Sjuksköterskor kan även vara uppmärksamma på riskområden och bedriva 
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förbättringsarbete samt sprida en attityd om att säkerhet är viktigt både till kollegor 

inom och utanför den egna organisationen. Att göra patient och anhöriga delaktiga 

i säkerhetsarbetet är en viktig aspekt som bidrar till ökad patientsäkerhet.  

6.2.Resultatdiskussion  

Flera studier belyser brister i sjuksköterskors och annan vårdpersonals enskilda 

brister i kompetens och kommunikation och delegeringar, som visade sig vara en 

stor patientsäkerhetsrisk gällande läkemedelshantering (Berland & Bentsen, 2017; 

Beer et al., 2014; Dilles et al., 2011; Flöjt et al., 2014; Gransjö Craftman et al., 2014; 

Gransjö Craftman et al., 2016; Johansson-Pajala et al., 2016; Lang et al., 2015; 

Lyngstad et al., 2013; Ödegård & Andersson 2006). Detta resultat påvisar enligt 

uppsatsförfattarna att brister i läkemedelshantering relaterade till enskilda 

yrkesutövare utgör en avgörande faktor för att äventyra patientsäkerheten. 

Komplexa sjukdomstillstånd (Doran et al., 2013; Lang et al., 2015) hos patienter 

inklusive polyfarmaci ställer höga krav på vårdpersonal att ha god kompetens om 

läkemedel och bedömningsförmåga i olika situationer. Hastiga försämringsperioder 

i en vårdsituation ställer ytterligare krav på hemsjukvårdspersonalens 

handlingsberedskap i en redan pressad organisation (Ekstedt & Dahlgren, 2015; 

Hignett et al., SKL, 2017; Socialstyrelsen, 2008). Utifrån dessa resultat riskerar 

patienter att ådra sig vårdskador till följd av hemsjukvårdens utmaningar då 

exempelvis SKL (2017) beskriver förebyggande arbetssätt för att förhindra 

vårdskador som nödvändigt för att bibehålla en hög patientsäkerhet.  

Med patientsäkerhet som den teoretiska utgångspunkten identifierade 

uppsatsförfattarna studiernas resultat som möjligheter till förbättringsarbete inom 

hemsjukvården. Genom att lyfta fram utmaningar möjliggörs utrymme för fortsatta 

förbättringsarbeten mot målet att förhindra skada under vårdtillfällen som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade satts in i tid (PSL, SFS 2010:659). 

From, Nordström, Wilde-Larsson och Johansson (2012) beskriver att personal med 

olika bakgrund, kompetens och olika roller i en kommunal organisation måste ha en 

gemensam förståelse och förhållningssätt för att effektivt arbeta i team. För att 

uppnå ett gemensamt förhållningssätt är tydliga riktlinjer, organisatorisk 

samordning och fungerande kommunikation viktiga aspekter för att minska 

läkemedelsrelaterade patientsäkerhetsrisker (Smith-Strøm & Thornes, 2008).  
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Det visades i studier av Dilles et al., (2011); Lang et al., (2015); Smucker et al., 

(2014) att sjuksköterskor upplever att det ibland finns svårigheter att balansera 

patientens rätt till självbestämmande med en hög patientsäkerhet. Sjukvården ska så 

långt som möjligt utforma vård och behandling i samråd med patienten i enlighet 

med hälso- och sjukvårdslagen, men trots det kan etiska dilemman uppstå. 

Sjukvårdspersonal ska i stor utsträckning tillgodose patienters autonomi och låta 

patienten själv kunna välja mellan de behandlingsalternativ som hälso- och 

sjukvården finner lämpliga, i den mån hen är kompetent till att fatta sådana beslut. 

Att själv fatta beslut ställer krav på patientens egna förmåga att ta in relevant 

information i den uppkomna situationen, det vill säga vara beslutskompetent. 

Patienter kan förhålla sig olika till deras önskningar och de omständigheter under 

vilka de uppkommer, exempelvis under påverkan av vissa narkotiska läkemedel 

med starka biverkningar eller vid depression. Den verklighetsuppfattning en person 

har under påverkan av narkotiska preparat eller vid depression stämmer förmodligen 

inte väl med den personen annars har. Det kan göra det svårt för sjukvårdspersonal 

att bedöma patientens beslutskompetens. För att öka patientsäkerheten i denna 

aspekt utgör rådgivning en av sjuksköterskans och övrig vårdpersonal viktigaste 

åtgärder. Genom att informera både patient och anhöriga kan en gemensam 

förståelse skapas och det ökar förutsättningarna för en säker vård. 

 

Fler brister i kommunikationen äventyrar också patientsäkerheten. Lang et al. (2015) 

beskrev att sjuksköterskor uppfattade att vissa patienter inte ville ha hjälp med sin 

läkemedelshantering när de erbjöd dem, men att samma patienter senare i intervjuer 

med forskarna uttryckte att de ville ha hjälp. Syftet med denna studie var att 

undersöka vilka patientsäkerhetsrisker som finns avseende läkemedelshantering 

inom hemsjukvården samt vad sjuksköterskor kan göra för att öka patientsäkerheten 

där. Resultatet indikerar att det finns många olika risker som kan bidra till att 

läkemedelsrelaterade fel uppstår. Få studier tog upp konkreta åtgärder för förbättrad 

kommunikation men patienter i Lang et al. (2015) studie uttryckte att de kände sig 

mer säkra och nöjda när de hade färre vårdkontakter och det kan tänkas att 

kontinuitet är en viktig aspekt för säker kommunikationen som bidrar till tryggare 

relationer och bättre förståelse för varandra. Kontinuitet kan även tänkas höja 
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patientsäkerheten då sjuksköterskor lättare kan bedöma försämringstillstånd som i 

sin tur kan göra att adekvata åtgärder inte blir fördröjda.  

Resultatet visar även på att delegeringsprocessen inom hemsjukvården är en 

betydande patientsäkerhetsrisk (Gransjö Craftman et al., 2014; Gransjö Craftman et 

al., 2016). Att sjuksköterskor i Gransjö Craftman et al. (2016) studie upplevde 

påtryckningar från chefer att utfärda delegeringar till anställda som de inte kände 

förtroende för ansågs inte vara förenat med en god och säker vård. Att detta även 

skapade en inre stress hos de ansvarigas sjuksköterskorna kan i sin tur tänkas leda 

till nya patientsäkerhetsrisker i form av nedsatt koncentration eller andra 

stressrelaterade konsekvenser. För ökad patientsäkerhet och minskad stress bör 

sjuksköterskor stå på sig och inte delegera om osäkerhet finns trots att detta kanske 

inte är lättaste i en pressad arbetssituation. Sjuksköterskor kan även uppmuntra 

vårdpersonal att inte acceptera en delegering om de känner sig otrygga med 

uppgiften samt vara noga med att anpassa utbildningen efter personens 

förkunskaper. I Gransjö Craftman et al. (2014) studie togs just svårigheter att 

utvärdera en persons reella kunskaper upp och vikten av anpassad utbildning. En 

tanke är att det efter många år i yrket kan vara lätt att utgå från att en person har 

vissa förkunskaper och att utbildningen läggs på en för hög nivå eller inte blir 

tillräckligt omfattande. Delegeringsprocessen inom hemsjukvården är 

sammanfattningsvis ett komplext riskområde där många olika faktorer spelar in och 

kan påverka hur patientsäker vården blir. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl och PubMed valdes för att de är två välkända databaser inom 

omvårdnad respektive medicin. Att använda ytterligare databaser ansågs inte 

nödvändigt då många artiklar ofta finns publicerade i flera databaser samtidigt. Trots 

detta kan valet av databaser ha påverkat litteratursökningen och fler databaser skulle 

potentiellt sett ha kunnat leda till fler artiklar i ämnet. Genom att kryssa i “free 

fulltext” vid sökningar i PubMed kan vissa artiklar som skulle kunna ha varit 

relevanta för arbetets syfte automatiskt ha exkluderats vilket kan ses som en svaghet. 

Inställningen anses trots detta vara motiverad då författarna inte skulle haft 

möjlighet att beställa eventuella artiklar som inte publicerats fritt på nätet. Friberg 

(2012) beskriver att en svaghet med litteraturöversikter kan vara att resultatet 
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baseras på begränsad mängd relevant forskning och att det finns risk för ett selektivt 

urval. Författaren/forskaren kan välja studier som stödjer den egna ståndpunkten och 

det är viktigt för trovärdigheten att ha ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av 

studierna, vid läsningen av de valda studierna samt i själva skrivprocessen (a.a). 

Författarna har haft detta i åtanke under hela arbetsprocessen och varit objektiva och 

kritiskt i sitt förhållningssätt, vilket kan ses som en styrka för arbetets tillförlitlighet.  

 

Från början fanns en tanke att datainsamlingen skulle begränsas till studier som 

genomförts i Sverige då resultatet hade kunnat generaliseras bättre inom det 

begränsade området. Det visade sig dock inte finnas tillräckligt med litteratur varför 

andra länder kom att inkluderas. Resultatet baseras på studier som är gjorda i 

Sverige, Norge, Kanada, USA och Belgien. En styrka med flera länder är att 

resultatet grundar sig på ett större område medans svagheten blir att generalisering 

är svår att göra med tanke på litteraturstudiens storlek. Resultatet bör ändå kunna ge 

en fingervisning över hur patientsäkerheten ser ut avseende läkemedelshantering i 

dessa länder samt spegla den svenska hemsjukvården väl, då sju av fjorton artiklar 

är från Sverige.  

 

Enstaka ord och meningar har vid behov översatts med hjälp av Google Translate 

för att innehållet skulle förstås i sin helhet. Författarna har varit medvetna om 

översättningsverktygets brister och har vid otydliga begrepp, fraser och text 

diskuterat med varandra för att minimera misstolkning av artiklarnas innehåll. För 

att lättare hitta tydliga samband och skillnader sammanställdes alla artiklarnas 

resultat skriftligt. Detta var tidskrävande men gav en bättre överblick och därmed 

bättre förutsättning för noggrann jämförelse vilket kan ses som en styrka eftersom 

det ökar resultatets tillförlitlighet.  

 

6.4 Etikdiskussion 

Alla artiklar har noggrant och med en objektiv inställning analyserats av båda 

författarna. Objektiviteten har varit viktig genom hela arbetet för att inte låta egna 

värderingar och tolkningar spegla resultatet. Alla artiklar förutom en var godkända 

av etisk kommitté och forskningsetiska överväganden var tydligt beskriva. Den som 

inte var godkänd av etisk kommitté ansågs inte bryta mot några forskningsetiska 
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principer och inkluderades därför i resultatet ändå. Beslutet grundade sig på att alla 

deltagare medverkade frivilligt, inte ansågs vara i någon beroendeställning och 

garanterades anonymitet. Majoriteten av studierna hade kvalitativ ansats och 

deltagarna kvinnor vilket gör att resultatet potentiellt sätt hade kunnat se annorlunda 

ut med en jämnare könsfördelning. Att studier har genomförts i ett begränsat antal 

länder gör att resultatet inte nödvändigtvis säger något om hur det ser ut i resten av 

världen.  

7. Klinisk betydelse för samhället 

Läkemedelsrelaterade problem kan hota patientsäkerheten inom hemsjukvården. 

Resultatet tydliggör möjliga förbättringsområden avseende läkemedelshantering 

och belyser även vad sjuksköterskor kan göra för att öka patientsäkerheten inom 

området. Att resultatet presenterar olika patientsäkerhetsrisker avseende 

läkemedelshantering kan bidra till ökad kunskap vilket är en bra förutsättning för 

ökad patientsäkerhet. 

8. Konklusion 

Läkemedelshantering är ett betydande riskområde inom hemsjukvården där många 

faktorer påverkar patientsäkerheten. En del patientsäkerhetsrisker är kopplade till 

organisationens utformning eller patientens hemmiljö och kan vara svåra att påverka 

på individnivå. Andra faktorer som brister i kommunikation och kunskap kan 

påverkas mer på individnivå och stärkas genom att sjuksköterskor tar ansvar för sin 

egen kompetensutveckling och verkar för en god kommunikation både inom 

arbetsgruppen, till patienter och anhöriga. Att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal inom hemsjukvården är väl medvetna om vilka patientsäkerhetsrisker 

som finns ger en bra förutsättning för att kunna arbeta preventivt och minimera att 

vårdskador relaterat till läkemedelshantering uppstår.  

 

9. Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning om hur läkemedelsdelegering inom hemsjukvården kan bedrivas 

på ett patientsäkert sätt vore nödvändigt för framtiden. Författarna anser det även 

finnas ett generellt behov för mer forskning inom området patientsäkerhet i 

hemsjukvården då tidigare forskning i högre utsträckning fokuserat på 

patientsäkerhet inom slutenvård.
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Bilaga 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 
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lästa 
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lästa abstrakt  
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av artiklar, 
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Home health care AND 

Nurs* AND 

Medication* 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet  

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsg

rad 

Beer, M., J., 

McBride, E., S., 

Mitzner, L., T. & 

Rogers, A., W. 

 

2014 

 

USA 

Understanding 

Challenges in the 

Front Lines of Home 

Health 

Care: A Human-

Systems Approach 

Identifiera utmaningar och 

missförhållanden bland 

sjuksköterskor och 

assistenter i hantering av 

utrustning/teknik i 

hemsjukvården på grund 

av mänskliga faktorer. 

Kvalitativ  

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

n=16 Starka känslor var en allmänt 

nämnd utmaning, liksom en hög 

nivå av osäkerhet. 

Hög 

80 % 

Berland A., & 

Bentsen, S-B. 

 

2017 

 

Sverige 

Medication errors in 

home care: a 

qualitative focus 

group study 

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

läkemedelsrelaterade 

problem och 

patientsäkerhet i 

hemsjukvården. 

Kvalitativ  

  

Fyra fokus-

grupper 

intervjuades 

n=20  

 

Sjukskötersko

r 

Fel vid läkemedelshantering sker 

frekvent inom hemsjukvård. Brist 

på information, brist på 

kompetens, oklarhet kring 

synonympreparat samt otydliga 

rutiner identifierades som risker.  

 

Avvikelserapportering ansågs ske 

frekvent/ adekvat. Senaste åren 

även ökat fokus på säkra rutiner. 

Hög 

85 % 

Dilles, T., Elseviers, 

M., Van Rompaey, 

B., Van Bortel, L., 

& Vander Stichele, 

R. 

 

2011 

 

Belgien  

 

 

 

 

Barriers for Nurses to 

Safe Medication 

Management in 

Nursing Homes 

Syftade till att identifiera 

och utvärdera relevansen 

av olika barriärer för säker 

läkemedelshantering på 

särskilda boenden baserat 

på sjuksköterskors 

upplevelser  

Kvalitativ 

 

Expertmöte + 

efterföljande 

enkätundersöknin

g för utvärdering 

av de barriärer 

som identifierats 

under mötet. 

n=516 

 

Sjukskötersko

r, 

underskötersk

or 

Sjuksköterskor upplevde ett stort 

antal barriärer för säker 

läkemedelshantering kopplat till 

sjuksköterskan själv, organisation, 

samarbete mellan yrkeskategorier, 

patienten eller anhöriga. 

 

Att bli avbruten, inte veta 

tillräckligt om interaktioner och 

otillräcklig utvärdering/ 

observation av effekter & 

biverkningar var några vanliga 

barriärer. 

 

Hög 

85 % 

Doran, D., Hirdes, 

J., Blais, R., Baker, 

R., Poss, J., & Li, 

X. 

 

2013 

 

Kanada 

Adverse Events 

Associated with 

Hospitalilization or 

Detected through the 

RAI-HC Assessment 

among Canadian 

Home Care 

Undersöka händelser som 

uppstått till följd av 

otillräcklig patientsäkerhet 

inom hemsjukvården, 

speciellt dem som lett till 

sjukhusvård eller de som 

upptäckts via ett 

mätinstrument.  

Kvantitativ 

 

Retroperspektiv 

kohortstudie 

n=4 städer Fallskador och 

läkemedelsrelaterade händelser 

var vanligaste orsakerna till behov 

för sjukhusvård för de som 

vårdades inom hemsjukvård.  

 

Nya vårdgivares ouppmärksamhet 

var en vanlig bakomliggande 

orsak.  

Medel 

70 % 

Flöjt, J., Le Hir, U. 

& 

Rosengren, K.  

 

2014 

 

Sverige 

Need for 

Preparedness: Nurses’ 

Experiences of 

Competence in Home 

Health Care 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av kompetens 

inom hemsjukvården. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n=6 Resultaten visar att kompetenta 

sjuksköterskor som arbetar i 

hemsjukvård bidrar till tryggare 

arbetsmetoder för att möta krav på 

hög patientsäkerhet.  

Hög 

84 % 

Gransjö Craftman, 

Å., Grape, C., 

Ringnell, K., & 

Westerbotn, M. 

 

2016 

 

Sverige 

 

Registered nurses’ 

experience of 

delegating the 

administration of 

medicine to 

unlicensed personnel 

in residential care 

homes 

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av att delegera 

läkemedelsadministrering 

till olegitimerad personal 

inom särskilda boenden. 

Kvalitativ  

  

Semistrukturerade 

intervjuer  

n=18 

 

Sjukskötersko

r 

 

  

Sjuksköterskor upplevde en icke 

stöttande organisation och en 

delegeringsprocess som där 

regelverk ej är i linje med 

underförstådda förväntningar att 

delegera administrering av 

läkemedel för att klara det dagliga 

arbetet.  

 

Hög 

84 % 



 

  

Författare   

År   

Land  

Titel  

 

Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  

 

 

Kvalitetsg

rad 

Gransjö, Craftman, 

Å., Hammar, L., 

Von Strauss, E., 

Hillerås, P., & 

Westerbotn, M. 

 

2014 

 

Sverige   

Unlicensed personnel 

administering 

medications to older 

persons living 

at home: a challenge 

for social and care 

services 

Undersöka hur 

olegitimerad vårdpersonal 

upplever 

läkemedelsadministrering 

efter delegering till äldre 

patienter i hemmet. 

 

Hitta potentiella 

förbättringsområden 

relaterat till 

läkemedelsadministrering. 

 

Kvalitativ 

 

Fyra fokus-

grupper 

intervjuades 

n=19 

 

Olegitimerad 

vårdpersonal 

Hälso- och sjukvård i hemmet är 

beroende av delegering för att 

fungera effektivt.  

 

Läkemedelsadministrering 

fortsatte ofta trots delegering 

utgått. Delegeringsmottagaren 

ofta låg kunskap om innebörden. 

Acceptera delegering sågs som 

nödvändig förutsättning för att 

kunna utföra arbetet.  

Hög 

80 % 

Johansson-Pajalaa, 

R-M., 

Jorsäter Blomgren, 

K.,  

Bastholm-Rahmner, 

P.,  

Fastbom, J. & 

Martin, L. 

 

2015 

 

Sverige 

 

Nurses in municipal 

care of the elderly act 

as pharmacovigilant 

intermediaries: 

a qualitative study of 

medication 

management 

Att utforska registrerade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av medicinsk 

förvaltning i kommunal 

vård 

av äldre i Sverige, med 

fokus på deras roll som 

vaksamma mellanhänder.  

Kvalitativ  

  

Fokus-grupper 

n=21  Sjuksköterskorna är beroende av 

vårdpersonalen för att kunna 

övervaka läkemedelsbehandlingar 

och säkerställa medicinsk 

säkerhet. 

Hög 

92 % 

Lang., et al.  

 

2015 

 

Kanada 

Seniors managing 

multiple medications: 

using mixed methods 

to view the home 

care safety lens 

Undersöka 

läkemedelsrelaterade 

problem för kroniskt sjuka 

äldre inom hemsjukvård 

baserat på patienter, 

anhöriga och hälso- och 

sjukvårdspersonals 

upplevelser 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer + fokus-

grupper  

 

 

 

 

 

 

 

n=94 

 

Patinter, 

Anhörigvårdar

e, hälso- och 

sjukvårdspers

onal 

Ett antal kategorier identifierades 

som beskriver svårigheter 

relaterat till läkemedelshantering 

inom hemsjukvård, däribland 

brister i förvaring, otillräcklig 

support, grader av delat ansvar 

mellan personal, patient, anhöriga 

och systemiska utmaningar.  

Hög 

80 %  

Lindblad, M., Flink, 

M., & Ekstedt, M. 

 

2017 

 

Sverige 

Safe medication 

management in 

specialized home 

healthcare - an 

observational study 

Utforska vad som utgör 

komplexiteten i 

läkemedelsprocessen 

inom hemsjukvård samt 

hur sjukvårdspersonal 

hanterar detta. 

Kvalitativ  

  

Observationer i 

dagliga arbetet 

samt 

ostrukturerade 

intervjuer 

n=3 Enheter  Läkemedelshanteringen i 

hemsjukvården är dynamisk och 

komplex med oklara 

ansvarsområden, 

otillräckliga informationssystem 

och fluktuerade 

arbetsförhållanden där vårdgivare 

tvingas göra spontana lösningar 

som inte kan utvärderas 

systematiskt.  

 

Hög 

96 % 

Lyngstad, M., 

Melby, L., 

Grimsmo, A. & 

Hellesø, R. 

 

2013 

 

Norge 

Toward Increased 

Patient Safety? 

Electronic 

Communication 

of Medication 

Information Between 

Nurses in Home 

Health Care 

and General 

Practitioners 

 

Undersöka hur 

användningen av ett 

elektroniskt 

informationssystem om 

läkemedel påverkar 

patientsäkerheten i 

hemsjukvården mellan 

hemsjukvårdspersonal och 

allmänläkare. 

Kvalitativ  

 

Fokus-grupper 

och semi-

strukturerade 

intervjuer 

n=34 läkemedelsinformationen 

förbättrades och därmed ökade 

patientsäkerheten. 

Hög 

81 % 



 

  

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsg

rad 

Mager R., D. & 

Morrissey Ross, M. 

 

2013 

 

USA 

Medication 

Management at 

Home: Enhancing 

Nurse's Skills and 

Improving Patient 

Satisfaction - A 

Longitudinal Study 

Att förbättra 

sjuksköterskans 

medicinska 

förvaltningskompetens i 

hemsjukvården  

och därigenom förbättra 

vårdkvaliteten och 

patientbetyg av 

sjuksköterskans 

prestation. 

Kvalitativ 

 

Två fokus-grupper 

n=25 Efter 6 månader visar deltagarna 

en ökad frekvens av 

läkemedelsförmåga och 

patientbetyg höjdes signifikant.  

Hög 

82 % 

Smucker, D., 

Regan, S., P Elder, 

N., & Gerrety, E. 

 

2014 

 

USA 

 

Patient Safety 

Incidents in Home 

Hospice Care: 

The Experiences of 

Hospice 

Interdisciplinary 

Team Members 

Utforska vanliga 

vårdskador och 

bidragande orsaker inom 

palliativ hemsjukvård 

utifrån personalens 

erfarenheter. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

N=62 

 

Störst andel 

sjuksköterskor 

men även 

underskötersk

or, läkare,  

Vanlig orsak till skador/ lidande 

var relaterat till fall och 

otillräcklig symtomlindring, 

främst smärtlindring. 

 

Incidenter orsakade av brister i 

läkemedelshantering eller 

kommunikation ansågs inte vara 

vanligt förekommande. 

Medel 

65 % 

Ödegård, S., & 

Andersson, D. 

 

2006 

 

Sverige 

Insulin treatment as a 

tracer for identifying 

latent patient safety 

risks in home-based 

diabetes care 

Att utforska om 

sjuksköterskors attityder 

och åsikter angående 

viktiga aspekter inom 

patientsäkerhet var 

relaterat till 

kunskap om diabetes inom 

hemsjukvården.  

 

Kvantitativ 

 

Enkätundersöknin

g 

n=3144 Det fanns stora skillnader i 

kunskap om diabetes bland 

personal inom hemsjukvården. 

Attityder och åsikter hos 

sjuksköterskor med 

medicinskt ansvar som ledarskap, 

vägledning och fortbildning 

var väsentligt relaterat till 

kunskapen om diabetes.  

Hög 

93 % 

 

 

 

 

 

 

 


