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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Med stigande ålder påverkas komplexiteten i läkemedelshanteringen. 

Sjuksköterskors kunskap i läkemedelshantering är viktig. Tidigare studier har beskrivit 

vikten av att sjuksköterskor är närvarande och att brister i läkemedelshanteringen gällande 

äldre patienter innebär en ökad risk för ohälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av läkemedelshantering i kontexten äldreomsorg. Metod: En systematisk 

litteraturstudie med kvalitativ ansats där 11 vårdvetenskapliga artiklar analyserats med 

beskrivande syntes. Resultat: Att ha kunskap och erfarenhet om läkemedelshantering till 

den äldre patienten visade sig vara viktigt. Brist på sjuksköterskor skapade krav på att 

delegera läkemedelshantering i en större grad än vad sjuksköterskorna önskade och 

sjuksköterskornas erfarenhet var att omvårdnadspersonalens kunskap var bristfällig. 

Tidsbrist var ett hinder för sjuksköterskor att kunna delta i läkemedelshanteringen, orsakad 

av underbemanning och hög arbetsbelastning där även andra uppgifter måste prioriteras. 

Samarbete mellan olika professioner i vården av äldre patienter visade sig vara betydelsefull 

för läkemedelshantering. Slutsatser: Det påvisades en brist i att sjuksköterskorna inte 

själva hade möjlighet att påverka läkemedelshanteringen men ändå har ansvaret. Ökad 

kunskap hos sjuksköterskorna om läkemedelshantering, förbättrar förutsättningarna för att 

de äldre patienterna undgår läkemedelsrelaterade problem och ohälsa. 

Nyckelord: kunskap, teamsamverkan, vård av äldre, äldre 

 



 

ABSTRACT 

Background: With rising age, the complexity of medication administration is affected. 

Nurses' knowledge of administration of medication is important. Previous studies described 

the importance of nurses being present, and errors in medication administration to the 

elderly patient caused an increased risk of ill-health. Aim: To describe nurses' experiences of 

administration of medication in the context of elderly care. Method: A systematic literature 

study with a qualitative approach based on 11 caring science articles. The articles were 

analysed and presented with a descriptive synthesis. Results: Knowledge and experience of 

medication administration for the elderly patient showed important. Lack of nurses created a 

demand of delegating medication administration in a more extensive scale than wanted, and 

nurses experienced insufficient knowledge among assistive personnel. Lack of time hindered 

the nurses from participating in the administration of medication, caused by insufficient 

staffing and high workloads, where also other tasks had to be prioritized. Cooperation 

between different professions in the care of elderly patients showed to be important for 

medication administration. Conclusion: A flaw was demonstrated as nurses did not have 

the opportunity to influence the administration of medication, even though they were 

responsible. Nurses' increased knowledge in medication administration enhances the 

prerequisites to avoid medication related problems and ill-health for elderly patients. 

Keywords: care of the elderly, elderly, knowledge, team cooperation. 
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1 INLEDNING 

I Sverige som i övriga världen ses en förändring i demografi, de äldre blir allt fler och andelen 

personer som är 65 år eller äldre ökar stadigt. Detta är i sig en positiv utveckling men kan 

även innebära utmaningar på flera olika områden - så även för sjukvården. En effekt av att 

befolkningen lever längre är den ökade risken för att drabbas av olika sjukdomar. Med 

stigande ålder ökar också de fysiska förändringar som är en del av det naturliga åldrandet. 

Därmed kan känsligheten i olika organ påverkas, men även kroppens förmåga att ta upp, 

fördela, bryta ner och utsöndra läkemedel omständigheter som gör läkemedelsbehandling för 

äldre komplex. 

En välfungerande välfärd beskrivs ofta vara att samhällets äldre får det stöd de behöver och 

en värdig ålderdom. Vård av äldre debatteras flitigt massmedialt, ofta i negativa ordalag och 

med stort engagemang. Brister och oönskade händelser i läkemedelshanteringen är en 

patientsäkerhetsrisk, som kan orsaka både fysiskt och psykiskt lidande hos den äldre. 

Konsekvensen kan även vara resurskrävande och ge stora samhällskostnader. Att 

läkemedelshanteringen är effektiv är inte bara en fråga om säker och god vård, utan också en 

viktig fråga utifrån målet att använda vårdens resurser så optimalt som möjligt. Därför anser 

vi att det är viktigt att belysa sjuksköterskans erfarenhet av dessa problem. I sjuksköterskans 

kärnkompetens ingår trygg och säker vård där läkemedelshantering är en del. Det innebär att 

för allmänsjuksköterskor, oberoende av var de arbetar, kommer läkemedelshantering vara en 

betydande och viktig del av arbetet.   

Vårt intresse för ämnet framkom när vi påbörjade vårt examensarbete och stod inför att hitta 

ett gemensamt område, ett område som vi med våra olika yrkeserfarenheter och många 

aktiva år som sjuksköterskor båda kunde relatera till. Efter lite funderande landade vi ganska 

så snabbt på läkemedelshantering som är ett ansvarsområde i sjuksköterskans profession. 

När vi började jämföra våra erfarenheter, kom det fram att vi båda har upplevt professionella 

vårdsituationer där onödiga brister i läkemedelshantering och omvårdnad kunnat leda till, 

eller lett till ohälsa och upprepade sjukhusinläggningar för den äldre patienten. Inriktningen 

mot kontexten äldreomsorg valdes då ansvaret för vården av den äldre patienten ofta är 

fördelad mellan olika huvudmän där många olika aktörer och professioner ingår, men även 

den äldre själv och ofta även anhöriga. Sjuksköterskans holistiska kunskap och förståelse för 

den äldre är betydande, framför allt när den äldre har flera olika vårdgivare att förhålla sig till 

och sjuksköterskans roll blir central i den äldres läkemedelshantering. Därför valde vi att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i kontexten äldreomsorg.  
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2 BAKGRUND 

Arbetet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i kontexten 

äldreomsorg. I bakgrunden beskrivs definitioner av begrepp som används i arbetet, lagar och 

styrdokument inom äldreomsorg, sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering samt 

sjuksköterskan i kontexten äldreomsorg. Vidare presenteras tidigare forskning, en 

beskrivning av det teoretiska perspektivet och problemformuleringen. 

2.1 Definitioner av begrepp 

I avsnittet beskrivs begrepp som används återkommande i examensarbetet så som 

omvårdnadspersonal, äldre, kontexten äldreomsorg och läkemedelshantering. 

2.1.1 Omvårdnadspersonal 

I detta arbete har vi valt att använda benämningen omvårdnadspersonal för alla kategorier 

som inte har en legitimation och arbetar patientnära. 

2.1.2 Äldre 

I arbetet definieras begreppet äldre utifrån kronologisk ålder. Socialstyrelsen (2016) 

använder termen ”yngre äldre” som en begreppsförklaring för personer som är mellan 65 till 

79 år gamla och termen ”äldre äldre” för personer som är 80 år och äldre. Vid 65 års ålder då 

pensionsåldern inleds fastställs ofta en gräns för att anses som en äldre person. Denna 

definition omfattar även detta arbete som benämner alla personer som är över 65 år som 

äldre.   

2.1.3 Äldreomsorg 

Äldreomsorg kan definieras som "del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller 

bostad, vård eller annan service till äldre personer" ("Äldreomsorg", 2019). Vården av den 

äldre bedrivs både i eget boende och på olika typer av särskilda boenden av kommunen eller i 

privat regi (Westlund & Larsson, 2002). Socialstyrelsen (2016) redogör för att vård av äldre 

ska vara kunskapsbaserad. Den ska grundas på aktuell och uppdaterad tillgänglig kunskap, 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

2.1.4 Läkemedelshantering och delegering 

Delegering beskrivs i Nationalencyklopedin som ”att flytta beslutanderätt längre ned i en 

myndighet, ett företag, en organisation och så vidare" ("Delegering", 2019). Genom 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i 

hälso- och sjukvården § 1 kapitel 1, beskrivs läkemedelshantering som ordination (inklusive 

läkemedelsgenomgångar), iordningställande, administrering, delegering, rekvisition 
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(beställning av läkemedel), kontroll (av narkotika) och förvaring av läkemedel (HSLF-FS 

2017:37).  I Vårdhandbokens kapitel om delegering beskrivs vårdgivarens ansvar att 

ombesörja att det finns personal med rätt kompetens och att delegering endast får ske när det 

är förenligt med god och säker vård. En uppgift som kan delegeras är läkemedelshantering, 

vilket förtydligas som iordningställa, administrera och att överlämna läkemedel 

(Vårdhandboken, 2019). Endast sjuksköterskor, läkare och tandläkare får delegera 

iordningställande, administrering eller överlämnade av läkemedel (HSLF-FS, 2017:37). I 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) förtydligas att hälso- och sjukvårdspersonal endast 

får delegera en arbetsuppgift när det är förenligt med en god och säker vård av patienten, och 

det framgår att den som delegerar en uppgift har ansvaret för att den delegerade har 

förutsättningar och kunskap för att utföra uppgiften. När omvårdnadspersonalen utför 

arbetsuppgifter på delegation av sjuksköterskan är de att betrakta som hälso- och 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan blir därmed ledare över omvårdnadspersonalen i deras 

hälso- och sjukvårdsarbete och har det yttersta ansvaret för att dessa uppgifter sköts på ett 

kunnigt sätt (Ehrenberg & Wallin, 2014). Delegeringsbeslut är alltid personliga (HSLF-FS, 

2017:37). De vanligaste hälso- och sjukvårdsuppgifterna som delegeras är enligt Edberg, 

Törnqvist och Hansson (2014) att ge läkemedel, ögondroppar och insulin. 

2.2 Lagar och styrdokument inom äldreomsorg 

Äldreomsorgen styrs och regleras av bland annat Socialtjänstlagen, Hälso- och 

sjukvårdslagen och Patientlagen. Enligt § 4 i kapitel 5 av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

fastställs hur vården ska bygga på en nationell värdegrund för att tydliggöra äldre personers 

inflytande vid genomförande av insatser. Äldre personer ska tillförsäkras ett värdigt liv där 

välbefinnande, trygghet och gemenskap är centrala områden.  Äldreomsorgen ska värna om 

och respektera varje individs rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, 

delaktighet utifrån ett individanpassat förhållningsätt. Insatser som sker inom ramen för 

äldreomsorg ska därutöver vara av god kvalitet där äldre personer tillförsäkras god vård och 

ett gott bemötande. Enligt § 1 i kapitel 5 av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs 

att vård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att 

tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet i vård och behandling. Vidare ska 

patienten enligt § 1 i kapitel 3 i Patientlagen få information om sitt hälsotillstånd, det 

förväntade förloppet och väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Denna 

information ska enligt § 6 i kapitel 3 anpassas till patientens ålder och förutsättningar. Om 

det inte är möjligt att informera patienten kan anhöriga motta informationen enligt § 4, 

kapitel 3 (SFS 2014:821). Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras och 

patienten har krav på delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvård, enligt Patientlagen § 

1 kapitel 4, respektive § 1 kapitel 5 (SFS 2014:821). 
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2.3 Sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering 

Sjuksköterskan har en central roll i läkemedelshanteringen. Att ingå i ett välfungerande 

samarbete med läkare, farmaceut och patient är viktigt för en optimal läkemedelshantering. 

Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar att observera patienten med avseende på 

läkemedelseffekter och biverkningar. Utan kunskap om det enskilda läkemedlet är det svårt 

att veta vad man ska vara uppmärksam på. Sjuksköterskor är skyldiga att dokumentera de 

observationer som görs i patientjournalen, och allt gällande läkemedel i 

läkemedelsjournalen. Oväntade och allvarliga biverkningar ska omedelbart rapporteras till 

läkare. Hur detta görs kan variera då läkaren i olika verksamheter arbetar mer eller mindre 

nära sjuksköterskan och den äldre patienten (Nordeng & Spigset, 2009). All hälso- och 

sjukvårdspersonal har även ett eget ansvar för att vid misstanke om läkemedelsbiverkan 

rapportera till läkemedelsverket. Misstanken behöver inte vara utredd och bekräftad. Med 

hälso- och sjukvårdspersonal avses läkare, sjuksköterskor, tandläkare och farmaceuter 

(Läkemedelsverket, 2019). 

Att ge läkemedelsinformation och rådgivning om läkemedelsanvändning är en viktig del av 

sjuksköterskans funktion. Patienten har en lagstadgad rätt att få information, medan alla 

som arbetar inom vården även har en lagstadgad plikt att ge information (Nordeng & Spigset, 

2009; SFS 2014:821).  

För att säkerställa en gemensam nationell beskrivning av den legitimerade sjuksköterskans 

ansvar och kompetens har Svensk Sjuksköterskeförening upprättat en kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor. Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika 

kompetens. Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och det ska främja och bibehålla 

hälsa. Sjuksköterskan ska ha kunskap om medicinsk vetenskap, och arbetet ska utföras i 

enlighet med evidensbaserad vård och gällande lagar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Dessutom ska den legitimerade sjuksköterskan ha goda kunskaper och handlingsberedskap 

för att kunna förebygga att patienter drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada, genom 

att arbeta med patientsäkerhet och följa regelverk. Legitimerad sjuksköterska ska arbeta 

proaktivt och förebyggande genom att identifiera risker och rapportera negativa händelser. 

Kompetensbeskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för 

omvårdnaden av patienten, med stöd av de sex kärnkompetenserna som innefattar 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samt för ledarskap och pedagogiska insatser i 

omvårdnadsarbetet (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Säker vård är en kärnkompetens för 

vårdens samtliga professioner (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). I 

Högskoleförordningen (SFS, 1993:100) under färdigheter och förmågor för 

sjuksköterskeexamen beskrivs att sjuksköterskan för examen ska kunna: ”Hantera läkemedel 

på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och 

biverkningar." 
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2.4 Sjuksköterskan i kontexten äldreomsorg 

I kontexten äldreomsorg har sjuksköterskan sjukvårdsansvaret för sina patienter och är efter 

ädelreformen den med högst sjukvårdskompetens i sin organisation då läkaren oftast har sin 

anställning hos annan huvudman. Sjukvårdsansvaret beskrivs som patientansvarig 

sjuksköterska eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska, och innebär att själv planera sitt 

arbete inom sitt ansvarsområde. Sjuksköterskan gör bedömningar av behov och symtom, 

försöker hitta möjliga orsaker och utifrån detta föreslå lämpliga insatser. Vanliga uppgifter 

kan vara planerade behandlingar, kontakt med läkare, anhöriga och andra specialister, 

provtagningar, omläggningar, observationer, samtal och hantering av läkemedel. Antalet 

patienter sjuksköterskan ansvarar för varierar i olika organisationer, och patienterna kan 

befinna sig på flera olika enheter. Vården av den äldre bedrivs både i eget boende och på 

olika typer av särskilda boenden av kommunen eller i privat regi (Westlund & Larsson, 

2002). Idag ser den organisation som sjuksköterskorna verkar i olika ut, beroende på hur 

kommunerna har valt att organisera vård- och omsorgsarbetet. I vissa kommuner ingår 

sjuksköterskan som en del av personalen vid särskilda boende och har samma enhetschef 

som övrig personal, medan sjuksköterskorna i andra kommuner är anställda i en egen 

organisation, ofta med en sjuksköterska som chef. Sjuksköterskorna har då mer av en 

konsultfunktion i förhållande till särskilda boenden (Ehrenberg & Wallin, 2014). Det 

vanligaste är att sjuksköterskan har ett konsultativt arbetssätt och gör planerade besök hos 

patienten. Den konsultativa rollen är gentemot både patienten, anhöriga och 

omvårdnadspersonalen. Omvårdnadspersonalen är de som är närmast patienten i vardagen 

och sjuksköterskan är på så sätt beroende av deras observationer och behöver förlita sig på 

att de tar kontakt när något avviker från det normala, detta är en del i att sjuksköterskan 

behöver vara tillgänglig och lätt att nå. Kravet på att sjuksköterskan gör korrekta 

bedömningar när hon blir kontaktad är stort från patienten, omvårdnadspersonalen, 

anhöriga och läkaren (Westlund & Larsson, 2002). Utifrån att omvårdnadspersonalen är 

närmast patienten i vardagen har sjuksköterskan möjlighet att delegera utförandet av vissa 

sjukvårdsuppgifter, detta sker genom att sjuksköterskan går igenom uppgiften, instruerar 

och förvissar sig om att mottagaren förstår både uppgift och ansvar (Westlund & Larsson, 

2002). Att vara sjuksköterska inom kommunal vård och omsorg är ett fritt och ansvarsfyllt 

arbete som kräver erfarenhet och bred kompetens eftersom sjuksköterskan ofta står ensam i 

sin yrkesutövning, långt från kollegor och läkare. Förutom sjuksköterskans 

omvårdnadskompetens är även medicinsk och pedagogisk kompetens, liksom personlig 

livserfarenhet viktig i arbetet inom kommunal vård och omsorg. Sjuksköterskan ställs 

dagligen inför situationer som rör den äldres vårdbehov där medicinsk kunskap är en viktig 

del för att kunna göra relevanta bedömningar. Även i Hälso- och sjukvårdslagen poängteras 

sjuksköterskans medicinska ansvar för de äldre som bor på särskilt boende (SFS 2017:30). 

Det medicinska ansvaret omfattar även kontakt med andra vårdgivare (Ehrenberg & Wallin, 

2014). 
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2.5 Tidigare forskning 

I avsnittet presenteras tidigare forskning gällande, äldre och läkemedel, 

läkemedelsrelaterade problem och äldre personers egna erfarenheter av 

läkemedelshantering. 

2.5.1 Äldre och läkemedel 

När andelen äldre ökar och läkemedelsutvecklingen ger fler och bättre läkemedel har 

förskrivandet av läkemedel till äldre ökat. De äldre har även flera olika sjukdomar vilket 

skapar behov av att inta flera olika läkemedelspreparat (Ringbäck, Weintoft, Ericsson & 

Fastbom, 2012). Dessutom påverkar åldrandeprocessen i sig själv kroppens förmåga att 

hantera läkemedel utifrån läkemedelsabsorption, effekt, utsöndring samt distribution. 

Flertalet äldre patienter är ytterst beroende av omfattande läkemedelsbehandling för att 

kunna behandla sina symtom och sjukdomar och leva sitt liv med god hälsa och livskvalité. 

Lika fullt är fel relaterat till läkemedelshantering vanligt förekommande i vård av äldre. De 

äldre är extra sårbara för sådana händelser på grund av en hög förekomst av många olika 

läkemedel och fysiologiska förändringar (Turnheim, 2003). Det kan finnas ett flertal 

barriärer för säker läkemedelshantering relaterade till sjuksköterskan såsom organisationen, 

interprofessionellt samarbete och patienten (Dilles, Elseviers, Van Rompaey, Van Bortel & 

Stichele, 2011). Många faktorer, däribland funktionshinder, återkommande infektioner och 

multisjuklighet leder till att äldre kan bli sköra. Skörhet är ett tillstånd av utsatthet som 

kännetecknas av flera faktorer som viktminskning, trötthet eller låg fysisk aktivitet vilka 

beskrivs kunna påverka den äldres läkemedelshantering. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

samordning av omvårdnaden av äldre patienter. Utgångspunkter i omvårdnadsarbete som 

allsidighet, kompatibilitet och tillgänglighet är viktiga för att kunna känna igen tecken och 

symtom på skörhet samt för att lyfta fram bästa praxis och åtgärder (Wallace et al., 2011). 

2.5.2 Läkemedelsrelaterade problem 

Multisjuklighet i form av flera diagnoser, hög ålder, många läkemedel och nedsatt kognitiv 

förmåga kan öka risken för läkemedelsrelaterade problem. Även följsamhet till ordination är 

en viktig faktor som både påverkar behandlingen och kan ge ökade samhällskostnader 

(Hayes, Larimer, Adami & Kaye, 2009; Pasina et al., 2014). Följsamheten till ordinerad 

läkemedelsbehandling, beskrivs kunna påverkas positivt om man får hjälp med sin 

läkemedelshantering av professionella vårdgivare på olika nivåer. Det kan innebära olika steg 

och nivåer i hjälpinsats, det vill säga från påminnelser per telefon eller genom besök, till 

fullständigt övertagande av allt ansvar för att hantera läkemedlet (Meranius & Engström, 

2015). Riskerna med att många äldre har behov av flera olika läkemedel beskrivs kunna leda 

till en lägre livskvalité, oro och depressioner samt rörlighetinskränkningar. Alla dessa 

symtom beskrivs även kunna leda till en ökad fallrisk (Damián, Pastor-Barriuso, Valderrama-

Gama & de Pedro-Cuesta, 2013; Kojima et al., 2011; Olsson, Runnamo & Engfeldt, 2011). 

Biverkningar är viktiga att känna igen och upptäcka i tid för att förhindra ytterligare 

komplikationer som leder till allvarliga konsekvenser för patientens hälsa. Användning av 
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flera läkemedel, ökad risk för fall och höftfrakturer är förknippade med hög sjuklighet och 

dödlighet hos äldre (Sergi, DeRui, Sarti & Manzato, 2011). 

2.5.3 Äldre personers egna erfarenheter av läkemedelshantering 

Äldre personer beskriver två olika perspektiv i sitt förhållande till läkemedelshantering. De 

beskriver det som rädsla och oro för skada och biverkningar som kan orsakas av att inta 

läkemedel, men de beskriver också hoppfullhet i att läkemedlet ska lindra symtom och bota 

sjukdom. Att ständigt möta nya läkare och sjuksköterskor och de brister i kontinuitet som det 

innebär beskriver den äldre patienten späda på och öka oro och rädsla och skapa skepsis på 

samma sätt som en god kontinuitet och stödjande vårdrelation beskrivs kunna minska oro 

och rädsla och istället öka känslan av trygghet och välbefinnande (Meranius & Engström, 

2015). Att ha en relation till den som ansvarar för den äldres läkemedelsbehandling beskrivs 

kunna öka tryggheten för den äldre. Tidsbrist hos personal är en källa till oro som de äldre 

återkommande beskriver, i detta infinner sig rädslan i att behöva träffa hälso- och 

sjukvårdspersonal som inte känner den äldre patienten vilket innebär att den äldre behöver 

få mer tid för att berätta om sina symtom och upplevelser. Här beskrivs oro över att inte få 

prata klart och att inte bli lyssnad på och tagen på allvar (Meranius & Marmstål, 2016). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

I examensarbetet används Joyce Travelbees vårdteoretiska perspektiv då det passar bra för 

att beskriva sjuksköterskans erfarenheter. Teorin betonar vikten av att se patienten som unik, 

relationen mellan sjuksköterska och patient men också att sjuksköterskan bör samarbeta 

med andra professioner. Den enskilda människan ses som unik och har unika personliga 

upplevelser. Sympati växer fram utifrån att sjuksköterskan i ord och handling hjälper 

patienten genom kunskap och välvilja där vikten hela tiden ligger på att betrakta den 

individuella personen som unik och oersättlig och i behov av säker vård och omsorg. I 

omvårdnaden behöver sjuksköterskan, enligt Travelbee, göra en individuell bedömning av 

patienten, där hälsa är patientens subjektiva upplevelse. Det innebär att människan är så 

frisk som hon känner sig trots symtom och diagnoser, men det betyder också att patienten 

kan uppleva ohälsa trots frånvaro av diagnostiserad sjukdom. Omvårdnaden är 

sjuksköterskans möjlighet att hjälpa patienten i sitt lidande till att finna en mening och 

kunna bära och hantera sina erfarenheter. De två huvudinriktningarna som sjuksköterskan 

ska verka utifrån är att hjälpa individer, familjer och samhällen att hantera stress, sjukdom 

och lidande samt dessutom vara en del i att få dem att känna mening i sjukdom och lidande. 

Utifrån de inriktningarna kan sjuksköterskan leda omvårdnadsinsatserna. Sjuksköterskan 

kan inte tillgodose alla patientens behov, utan måste samarbeta med andra professioner och 

deras egenskaper för att på så sätt ha möjlighet att tillgodose patientens alla behov. Travelbee 

beskriver relationen mellan människor som uppstartad genom mötet, där sjuksköterskan och 

patienten lär känna varandra och ser individen bakom rollerna. Det efterföljs sedan med att 

genomgå olika faser för att utveckla en känsla av empati. Där växer förståelsen för individens 

inre upplevelser och yttre beteenden fram utan att värderas. Sjuksköterskan måste vara 

målinriktad och ha förmåga att sammanfatta och analyser för att på så sätt utöva sina 
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yrkeskunskaper. Kommunikationen i samspelet mellan sjuksköterskan och individen är 

grundläggande för god vård. Detta kräver att sjuksköterskan har förmågan till god 

kommunikationsförmåga för att kunna samarbeta med både patienten och andra individer 

och att använda sin egen personlighet för att minska lidandet hos patienten och tillämpa sina 

professionella yrkeskunskaper i sitt praktiska arbete. När sjuksköterskan och patienten 

samarbetar kan vården förbättras och förutsättningarna för tillfrisknande och återhämtning 

förbättras genom sjuksköterskans förmåga att analysera, reflektera och identifiera behov 

(Travelbee, 1971). 

2.7 Problemformulering 

Andelen äldre ökar och med det risken för att drabbas av sjukdom som kan innebära ökad 

användning av läkemedel. Med stigande ålder ökar också de fysiska förändringarna som är 

en del i det naturliga åldrandet, förändringar som kan påverka känsligheten i olika organ 

men också kroppens förmåga att ta upp och bryta ner läkemedel. Detta gör 

läkemedelshantering för äldre komplex. Omsorgen av den äldre ska värna om och respektera 

individens rätt till delaktighet, självbestämmande och integritet men den ska också tillgodose 

den äldres behov av trygghet och säkerhet. Läkemedelshantering är en komplex process med 

många steg där sjuksköterskan har en central roll. 

Några av riskerna med felaktig läkemedelsbehandling beskrivs i tidigare forskning vara lägre 

livskvalité, minskad självständighet, oro och depressioner samt rörlighetinskränkningar och 

fallrisk. Läkemedelsrelaterade problem beskrivs också öka med stigande ålder. Flera olika 

diagnoser, många läkemedel och nedsatt kognition är betydande faktorer som påverkar den 

äldres möjligheter till följsamhet i läkemedelshanteringen. Det kan ses en stor individuell 

variation, i vilken grad äldre har kunnat bibehålla sin hälsa och hur de har påverkats av sin 

sjukdom. En god läkemedelshantering beskrivs ge ökad livskvalitet, på samma sätt som 

brister och felaktigheter ger onödigt lidande. Ett läkemedel blir olämpligt när det inte bidrar 

till nytta i behandlingen vilket ställer stora krav på uppföljning och utvärdering. 

Sjuksköterskan är oftast den med högst sjukvårdskompetens i kontexten äldreomsorg och 

har därför en betydande roll vid den äldres läkemedelshantering. Sjuksköterskan är beroende 

av omvårdnadspersonalens observationer och handlingar då det är de som oftast är närmast 

patienten i vardagen. Det är ofta omvårdnadspersonal som på delegering av sjuksköterska 

hanterar den äldres mediciner trots att sjuksköterskan har det formella ansvaret.  

Sjuksköterskan har i vård av äldre ofta ett konsultativt arbetssätt vilket ställer stora krav på 

sjuksköterskan. 

Den äldre patienten är ofta skör och läkemedelshanteringen för äldre svår och komplex. 

Tillsammans med den ohälsa som en felaktig läkemedelshantering kan innebära för den 

äldre, är det relevant att studera sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i 

kontexten äldreomsorg för att kunna bidra till förbättring inom området. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i kontexten 

äldreomsorg. 

4 METOD 

En systematisk litteraturstudie har genomförts genom en beskrivande analys av kvalitativa 

studier. Metoden består av fyra olika steg, i det första ska materialet samlas in, i det andra 

identifieras nyckelfynd, för att i det tredje steget sammanställas och grupperas till teman som 

i det fjärde och sista steget beskriver fenomenet för att därefter leda till nya slutsatser. Under 

samtliga steg ska syftet alltid vara närvarande (Evans, 2002). Systematisk litteraturstudie 

rekommenderas då materialet i arbetet består av kvalitativa studier då det förenklar 

möjligheten att ta del av forskning som publicerats och att materialet hämtas från redan 

tolkat material (Evans, 2002). Kvalitativ forskning är viktig när målet är ökad förståelse och 

att beskriva människors uppfattningar och upplevelser av olika fenomen (Segesten, 2017). 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen påbörjades med att söka efter vårdvetenskapliga artiklar via databaserna 

CINAHL + och Pubmed.  Sökningarna begränsades med hjälp av urvalskriterier. 

Inklusionskriterier var kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. I första sökningen gjordes urvalet att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2015–2019 men det visade sig ge för få träffar, och fick därför utökas till 

att omfatta 2009–2019. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 

granskade (peer-reviewed) och finnas i fulltext. Språket skulle vara antingen svenska eller 

engelska. Artiklar med kvantitativ ansats exkluderades.  Andra begränsningar som gjordes 

var att abstract fanns tillgängligt samt att titeln på artiklarna skulle vara relevant relaterat till 

syftet.  Exempel på sökord var nurses experience, medication administration, medication 

management, elderly och elderly care.  Sökningarna gav totalt 116 träffar. Ett första urval 

gjordes utifrån artiklarnas titel, 40 artiklar hade en titel som vid en första anblick ansågs 

lämplig. Dessa vårdvetenskapliga artiklars abstract lästes för att kunna skapa en förståelse 

om artikelns helhet. Efter genomläsning av abstract kunde 18 artiklar anses som lämpliga för 

examensarbetets syfte. De 18 artiklarna lästes i sin helhet vilket genererade svårighet att 

urskilja sjuksköterskans perspektiv och det framkom att några hade genomfört mixade 

metoder vilket gjorde att ytterligare sju artiklar togs bort. I nästa steg kvarstod 11 

vårdvetenskapliga artiklar, ytterligare tre artiklar tillfördes genom fritextsökning efter att ha 

använt andra artiklars referenslistor. Kvalitetsgranskning genomfördes av 14 artiklar. Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades tre artiklar då de inte ansågs svara på syftet eller 
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uppfyllde kvalitetskravet. Slutligen kvarstod 11 vårdvetenskapliga artiklar som använts i 

resultatet. 

4.1.1 Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna granskades med stöd av granskningsmall för kvalitativa studier 

framtagen av Friberg (2017). Friberg presenterar 14 förslag på frågeställningar, av dessa 

valdes nio frågeställningar ut med krav på att de alla nio måste kunna besvaras med ja för att 

artikeln skulle använda. Kvalitetsgranskning av artiklarna presenteras i bilaga B. Artiklarnas 

metod och analys ingår också i Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall och presenteras i 

artikelmatrisen (bilaga C). 

4.1.2 Analys och genomförande 

Analysen genomfördes enligt Evans' (2002) metod för systematisk sammanställning av 

kvalitativa litteraturstudier. I examensarbetet används i en beskrivande analys av kvalitativa 

studier som innebär en systematisk sammanställning av tidigare gjorda studier. Syftet med 

metoden är att genom granskning av tidigare studier identifiera nyckelfynd och finna 

återkommande teman som kommer att ligga till grund för resultatet. I samtliga steg i 

metoden ska syftet med studien hela tiden vara närvarande som en röd tråd (Evans, 2002). I 

första steget samlades artiklar in som besvarar syftet. Urvalet grundas på relevanta 

kvalitativa artiklar via för vårdvetenskap lämpliga databaser som används i analysen. I det 

andra steget lästes varje artikel igenom upprepade gånger, vilket skapar en förståelse och ett 

sammanhang av artiklarna och känsla för textens helhet (Evans, 2002). Detaljer som 

uppfattades som viktiga markerades med överstryckningspenna och utgjorde grunden för 

urval av nyckelfynd. Nyckelfynden ska vara centrala delar från artiklarnas resultatdelar 

(Evans, 2002). Varje nyckelfynd från artiklarnas resultat fick ett nummer som var kopplat till 

ursprungsartikeln för att förtydliga och underlätta analysen. Nyckelfynden skrevs först på 

artikelns originalspråk och översattes sedan till svenska för att minska risken att feltolka vid 

översättningen. I det tredje steget granskades nyckelfynden genom jämförelser och för att på 

så sätt hitta likheter och skillnader och två teman identifierades genom att nyckelfynden 

flyttades runt i dialog mellan författarna. Nyckelfynden grupperades och bildade sex 

subteman. I det fjärde och sista steget sammanställdes och beskrevs teman och subteman 

med referens till originaltexten så att exaktheten i beskrivningen behölls och kunde 

kontrolleras. 

 

 

 

 



11 

Tabell 1 Exempel på analysförfarande 

Nyckelfynd Tema Subtema 

"It has occurred that there might be 

no changes in the medication list 

immediately after discharge from 

hospital, … but then there are many 

changes made … and the GP will not 

change the medication list until (the 

GP) has received the discharge 

instructions from the hospital … 

and sometimes it has taken up to a 

month." (Berland & Bentsen, 2017, s. 

3737) 

 

"Patients' medical records are a 

major factor in failures. Here in the 

municipality we don't get important 

information and in hospital they 

don't know how we work… we don't 

understand each other's roles." 

(Andersson & Hjelm, 2017, s. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmaningar vid 

läkemedelshantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern kommunikation och 

dokumentation 

4.2 Etiska överväganden 

De artiklar som ingår i examensarbetet är godkända ur ett etiskt perspektiv. Alla artiklar är 

granskade enligt en granskningsmall för kvalitativa artiklar för att säkerställa kvalitén. Då 

detta är en litteraturstudie har det inte uppkommit någon situation där ett etiskt 

ställningstagande varit nödvändigt. Medveten feltolkning eller felaktigt beskriva andras 

resultat er inte etiskt lämpligt (Kjellström, 2017).  En liten etisk risk är att artiklarna 

feltolkats vid genomläsningen av materialet och detta främst då ingen av författarna har 

engelska som modersmål. I analysen har uppsatsförfattarna haft en medvetenhet om sin 

förförståelse för att i möjligaste mån undvika förvanskning av resultatet, vilket Polit och Beck 

(2012) beskriver genom att den som forskar ska ha ett objektivt förhållningssätt i sitt arbete 

och lägga förförståelsen och personliga åsikter åt sidan. Evans (2002) beskrivande syntes har 

följts. Inga omformuleringar i funna nyckelfynd eller citat har gjorts. Examensarbetet följer 

forskningsetiska principer. Studier där människor inkluderas medför en viss risk. Detta 

innebär att alla forskare har ett eget ansvar för att den forskning dem bedriver är av god 

kvalitet och är moraliskt acceptabel. Forskarens egna etiska ansvar lägger därefter 

grunden för all forskningsetik. Detta betyder att allt material som används i denna 

litteraturstudie ska vara etiskt beprövad för att stärka examensarbetets etiska 

överväganden (CODEX, 2019). Vidare ska forskning inte utelämna resultat som avviker från 
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egna hypoteser och teorier. Det är viktigt att använda citat- och referatteknik för att källan 

bakom uttalanden tydligt ska framgå (Kjellström, 2017). 

5 RESULTAT 

Resultatet redovisas genom två teman med tillhörande subtema. De två huvudteman 

namngavs som; Utmaningar vid läkemedelshantering och Framgångsfaktorer för trygg och 

säker läkemedelshantering. Tema och subtema är presenterade i tabell 2. 

Tabell 2 Tema och subtema som framkommer i resultatet 

Tema Subtema 

 

Utmaningar vid läkemedelshantering Extern kommunikation och dokumentation 

Intern kommunikation och dokumentation 

Organisationens påverkan 

Vårdmiljöns påverkan 

Framgångsfaktorer för trygg och säker 

läkemedelshantering 

Att vara ett välfungerande team 

Kunskap och erfarenhet 

  

5.1 Utmaningar vid läkemedelshantering 

Sjuksköterskorna beskrev utmaningar som förekom vid läkemedelshantering i kontexten 

äldreomsorg. Olika journalsystem, svårigheter i informationsöverföring mellan olika 

vårdgivare, störningar i vårdmiljö och bemanning som krävde delegering av 

läkemedelshanteringen. Vidare kommer temat att presenteras genom subteman: extern 

kommunikation och dokumentation, intern kommunikation och dokumentation, 

organisationens påverkan och vårdmiljöns påverkan. 
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5.1.1 Extern kommunikation och dokumentation 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter i kommunikation och dokumentation mellan olika 

externa vårdgivare, exempelvis efter kontakt med specialistläkare eller vid utskrivning från 

sjukhus. Det redovisas i följande text genom extern kommunikation och dokumentation. 

Sjuksköterskan hade en kontinuerlig kommunikation med andra vårdgivare. Det var 

sjuksköterskan som hade helhetssynen på läkemedelsbehandlingen och vården av den äldre 

(Craftman, Grape, Ringnell, & Westerbotn, 2016; Johansson-Pajala, Blomgren, Bastholm-

Rahmner, Fastbom, & Martin, 2016; Odberg, Hansen, Aase, & Wangensteen, 2018a). 

Kontinuitet och god kommunikation mellan olika vårdgivare beskrevs som viktig för en 

välfungerande läkemedelshantering (Hernandez, 2017). Sjuksköterskan kommunicerade den 

äldres medicinering både muntligt och skriftligt. Det beskrevs brister i kommunikationen i 

form av svårigheter med svenska språket (Johansson-Pajala et al., 2016), olika 

läkemedelsjournaler inom den kommunala- och den regionala vården (Andersson & Hjelm, 

2017; Berland & Bentsen, 2017; Lindblad, Flink & Ekstedt, 2017) och bristfällig signering av 

läkemedel (Andersson & Hjelm, 2017; Odberg et al., 2018a). Den äldre patientens 

läkemedelsjournal var ofta en källa för fel (Andersson & Hjelm, 2017; Berland & Bentsen, 

2017). Sjuksköterskorna betonade vikten av att läkemedelsjournalen var precis och 

uppdaterad (Bell, Granås, Enmarker, Omli & Steinsbekk, 2017). I samband med överföring 

av den äldre patienten från sjukhus och tillbaka till hemmet beskrevs det ofta kunna uppstå 

fel och risker för missförstånd. Dålig kunskap om olika journalsystem och otydlig 

dokumentation ledde till att det kunde vara svårt att hitta ändringar i den äldre patientens 

medicinering. Det beskrivs enligt följande citat "Patients' medical records are a major factor 

in failures. Here in the municipality we don't get important information and in hospital they 

don't know how we work… we don't understand each other's roles" (Andersson & Hjelm, 

2017, s. 8). Det kunde också ta lång tid innan den ansvariga läkaren uppdaterade den äldres 

läkemedelsjournal, vilket gjorde det svårt för sjuksköterskorna att administrera korrekt 

läkemedel (Andersson & Hjelm, 2017; Berland & Bentsen, 2017). 

Det beskrevs också att det vid utskrivning från sjukhus kunde finnas ändringar i den äldre 

patientens läkemedelsjournal som var svåra att upptäcka. Läkemedelsjournalen från 

sjukhuset kunde vara så oklar att sjuksköterskan var tvingad att kontakta sjukhuset för att få 

den förklarad. När sjuksköterskan observerade ändringar i patientens läkemedelsbehandling, 

kontaktades ansvarig läkare. Det var ett tidskrävande arbete för sjuksköterskan, då läkaren 

ofta kunde vara svår att få kontakt med. Läkaren önskade journal från sjukhuset innan 

ändringen skrevs in i läkemedelsjournalen. Det kunde därför ta flera dagar, ibland upp till en 

månad, innan den äldre patientens läkemedelsjournal var korrekt (Berland & Bentsen, 2017). 

Detta beskrivs i följande citat. 

It has occurred that there might be no changes in the medication list immediately after 

discharge from hospital, … but then there are many changes made … and the GP [General 

Practitioner] will not change the medication list until (the GP) has received the discharge 

instructions from the hospital … and sometimes it has taken up to a month. (Berland & 

Bentsen, 2017, s. 3737) 
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En annan svårighet i samband med att den äldre skrevs ut från sjukhus, beskrevs vara att 

namnen på medicinerna givna på sjukhuset och de ordinerade av den äldres ansvarige läkare 

var olika (Berland & Bentsen, 2017). 

5.1.2 Intern kommunikation och dokumentation 

I avsnittet beskrivs sjuksköterskornas erfarenheter av intern kommunikation och 

dokumentation med omvårdnadspersonalen. Oftast har omvårdnadspersonalen den nära 

vården av den äldre patienten. Kommunikationen mellan sjuksköterskorna och 

omvårdnadspersonalen beskrevs som viktig i samband med läkemedelshanteringen. 

Dokumentationen och kommunikationen med omvårdnadspersonal var viktig då symptom 

på felaktig läkemedelsbehandling kunde upptäckas (Bell et al., 2017; Johansson-Pajala et al., 

2016). Den äldres läkemedelshantering delades mellan olika omvårdnadspersonal, den äldre 

och anhöriga (Lindblad et al., 2017). Separata dokumentationssystem var en utmaning för 

sjuksköterskorna, och man fick hitta egna vägar och lösningar för att kommunicera med 

omvårdnadspersonalen (Lindblad et al., 2017; Odberg et al., 2018a). Det beskrevs till 

exempel som att när sjuksköterskan gav insulin till en äldre patient med svår diabetes i 

hemmet, upplevdes en oro eftersom det var ovisst hur lång tid det skulle ta innan annan 

omvårdnadspersonal skulle komma och ge den äldre mat. Det kommunicerades via lappar att 

det var viktigt att den äldre fick mat (Lindblad et al., 2017). Sjuksköterskan hade inte tillgång 

till den elektroniska läkemedelslistan hemma hos den äldre patienten, vilket kunde betyda att 

nyligen gjorda ändringar i den äldres läkemedelsbehandling inte upptäcktes. Egna lösningar 

hittades för att veta vilka mediciner som skulle delas. Det gjordes genom kopierade 

läkemedelslistor som uppdaterades en gång i veckan och när recepten ändrades (Lindblad et 

al., 2017). Det ledde till att informationen om den äldres läkemedel var dokumenterad på 

flera olika ställen (Lindblad et al., 2017; Odberg et al., 2018a). Det var viktigt att läkemedlen 

var dokumenterade relaterat till den äldres diagnoser i läkemedelsjournalen, speciellt när 

läkemedelshanteringen ofta utfördes av delegerad omvårdnadspersonal. Det underlättade 

möjligheten att bättre förstå läkemedlens verkan och biverkan (Bell et al., 2017). 

Dokumentationen och kommunikationen med omvårdnadspersonal var av stor betydelse 

(Bell et al., 2017; Johansson-Pajala et al., 2016). Det beskrevs av en sjuksköterska enligt 

följande citat: "(…) it's the eyes of the staff who report to me, and I have to form an opinion 

based on that, because I don't have time to see very much myself (…)" (Johansson-Pajala et 

al., 2016, s. 3). Sjuksköterskan beskrev även att det ofta var brister i omvårdnadspersonalens 

dokumentation i den äldre patientens läkemedelsjournal, och att de var tvingade att 

kontrollera dokumentationen och handlingarna hos andra professioner (Andersson & Hjelm, 

2017; Craftman et al., 2016). Att upptäcka fel och missförstånd i informationen om hur 

mediciner skulle administreras och effekten av dem, både önskade och oönskade, kunde vara 

svårt för sjuksköterskan. Framför allt hos de äldre patienter som behandlades av 

sjuksköterska endast en gång per vecka eller mer sällan (Lindblad et al., 2017). 

Sjuksköterskorna hade en viktig roll i att upptäcka avvikelser i patientens 

läkemedelsbehandling (Vogelsmeier et al., 2017). Att rapportera avvikelser sågs som extra 

arbete, och att det var bristande kommunikation från ledningen till sjuksköterskorna om 

utfallet av avvikelserapporten. Den bristfälliga återkopplingen ledde till sämre motivation 
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hos sjuksköterskorna att rapportera avvikelser (Berland & Bentsen, 2017). Det beskrevs också 

att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det fanns en öppenhet med att rapportera fel när 

de uppstått i den äldres läkemedelshantering. Felen rapporterades vidare till läkare, ledare i 

den kommunala vården, patienten och anhöriga (Craftman et al., 2016). 

5.1.3 Organisationens påverkan 

I avsnittet beskrivs hur organisationen påverkar sjuksköterskornas förutsättningar i 

förhållande till deras ansvar vid läkemedelshantering. Att klara att upprätthålla 

patientsäkerhet och följa riktlinjer beskrevs som en utmaning av sjuksköterskorna. 

Organisatoriskt innebar det att vissa arbetspass var det få, och ibland ingen, sjuksköterska 

närvarande i bemanningen i vården av den äldre. Det beskrevs vara gällande framför allt vid 

natt- och helgbemanning. Organisationen påverkade både personalmässigt och ekonomiskt, 

vilket ledde till att man inom verksamheten förlitade sig på delegering av läkemedel från 

sjuksköterska till omvårdnadspersonal. Genom delegering av läkemedelshantering till 

omvårdnadspersonal övergav och förlorade sjuksköterskan kontrollen över en uppgift som 

var sjuksköterskans ansvar. Det beskrevs som stressande utifrån osäkerheten om uppgiften 

utfördes korrekt (Craftman et al., 2016). Delegering av läkemedelshantering blev en 

förutsättning för att klara av det dagliga arbetet. Det beskrivs enligt följande citat;  

This is a solution to make it possible to be able to operate with as few RNs as possible. It is 

cheaper to have an assistant than to have more nurses. If I didn't delegate, it would increase 

the workload of all my colleagues. (Craftman et al., 2016, s. 3192) 

Sjuksköterskorna beskrev att inte all omvårdnadspersonal var lämplig att hantera läkemedel 

och att läkemedelshantering krävde en god introduktion och kännedom om både patienten 

och enhetens rutiner. De beskrev vikten av stöd från ledningen främst när det gällde 

semesterplanering då vikarier inte alltid hade tillräcklig kunskap och erfarenhet för att klara 

av delegeringen (Berland & Bentsen, 2017). Schemaläggning och sammansättning av 

personal och antal personal med delegering för att administrera läkemedel var viktig. Dålig 

kontinuitet, vikarier, hög arbetsbelastning ledde också till förlängd tid av utvärdering av 

medicinering som var sjuksköterskans ansvarsområde (Johansson-Pajala et al., 2016).  

Sjuksköterskorna kompenserade för organisatoriska brister (Odberg, Hansen & 

Wangensteen, 2018b). Det beskrevs att när arbetet krävde dubbelkontroll av annan 

sjuksköterska, till exempel vid administrering av narkotikaklassade läkemedel, och den 

planerade bemanningen endast var en sjuksköterska, tog sjuksköterskan som behövde stöd 

av kollega för kontroll av läkemedlet ett kort med mobiltelefonen. Detta skickades till 

sjuksköterska på närliggande avdelning för att lösa situationen. Ett liknande exempel 

beskrivs i citatet; 

The nurse in charge realises that there are no nurse set up on the next shift and that they have 

a patient suffering from pains hard to relieve. They decide to prepare a dose of morphine in 

advance, doing the double-checking now. (Odberg et al., 2018b, s. 389) 
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Sjuksköterskorna var medvetna om att det var viktigt att det fanns riktlinjer som följdes for 

att kunna utföra patientsäker (Andersson & Hjelm, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att det 

fanns riktlinjer, men att de var svåra att följa och att de var tvingade att hitta egna lösningar 

för att kunna utföra en säker läkemedelshantering (Andersson & Hjelm, 2017; Odberg et al., 

2018b). Det fanns en medvetenhet om att man frångick eller sträckte på gränserna på 

riktlinjer för att kompensera bristen på sjuksköterskor (Craftman et al., 2016; Odberg et al., 

2018b). Det medförde också en risk för att man dolde och täckte upp för organisatoriska och 

strukturella brister (Lindblad et al., 2017). 

Sjuksköterskorna såg behovet av, och efterfrågade mer utbildning och möjlighet till högre 

kompetens för att ansvara för de äldre patienterna (Johansson-Pajala et al., 2016; Odberg et 

al., 2018b). Utifrån ekonomi och prioritering från ledningen begränsades det hur mycket 

kurser och utbildningar man fick delta i. Trots stor efterfrågan på utbildningsinsatser fick 

sjuksköterskorna ofta använda sin fritid till kompetensutveckling utan ekonomisk ersättning 

(Olsson, Wätterbjörk, & Blomberg, 2014; Odberg et al., 2018b). Sjuksköterskorna beskrev att 

det inte fanns tid för att inhämta kunskap (Johansson-Pajala et al., 2016). 

5.1.4 Vårdmiljöns påverkan 

I avsnittet vårdmiljöns påverkan beskrivs sjuksköterskornas erfarenheter av olika störningar 

och avbrytningar, teknologiska datastödda journalsystem, kvalitetsregister och 

administrativa uppgifter i samband med läkemedelshantering. 

Vårdmiljön påverkade sjuksköterskornas arbete. I vårdmiljön fanns många orsaker till 

störningar i samband med sjuksköterskans hantering av läkemedel. Att bli störd i sitt arbete 

kunde vara så vanligt förekommande att sjuksköterskan inte la märke till det. Störningarna 

kunde vara positiva och främjade arbetet, till exempel informella samtal där man diskuterade 

läkemedelsrelaterade frågor som ledde fram till ändringar i läkemedelsbehandling eller 

behandlingsplaner. Detta beskrevs enligt följande citat: "Nurse and doctor are interrupted 

during pre-visitation by another nurse, asking if the patient in room x should still get 

medicine y. This led to a change in prescription that would probably otherwise not have taken 

place" (Odberg et al., 2018a, s. 1117). Det fanns också mer negativa störningar som helt 

avbröt läkemedelshanteringen och ledde till att den fick återupptas senare, till exempel 

telefonsamtal och frågor som ledde till annan aktivitet. Passiva störningar som kunde 

reducera koncentrationen var också en del av vårdmiljön. De avbröt inte nödvändigtvis 

aktiviteten utan beskrevs som distraktioner och bakgrundsljud, till exempel användande av 

kontorsutrustning, konversationer i närheten och olika larm. Vissa avdelningar hade 

medicinvagnar som kunde flyttas, så administreringen av läkemedel kom närmare patienten. 

Detta kunde minska risken för fel i läkemedelshanteringen, då risken för störningar, 

distraktioner och att bli avbruten minskade. Det ledde också till att sjuksköterskorna kom 

närmare patienten och kunde observera den äldre patienten under längre tid (Odberg et al., 

2018a). 

Vårdmiljön påverkades också av elektroniska apparater, framför allt datorer, som användes i 

den äldres läkemedelshantering. Teknologiska datastödda dokumentationssystem 

uppfattades ofta avbryta sjuksköterskans arbete i flera delar av läkemedelshanteringen. De 
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beskrevs som inte brukarvänliga och innebar många "klick" för att komma till sidor som 

skulle användas. Det kunde ta lång tid att logga in på olika delar av dokumentationssystemen 

då man växlade mellan olika programvaror (Odberg et al., 2018a). Sjuksköterskorna 

upplevde administrativa uppgifter som hinder och att de tog tid från läkemedelshanteringen. 

Det var tidskrävande dokumentation i exempelvis elektroniska journaler och kvalitetsregister 

(Johansson-Pajala et al., 2016; Odberg et al., 2018a). Det ledde till att flera sjuksköterskor 

väntade till slutet av arbetspasset för att dokumentera i den elektroniska journalen och 

istället använde provisorisk dokumentation i anteckningsblock och på lappar. De använde 

även mobilappar för hjälp i olika arbetsuppgifter, till exempel kontroll av utseende av 

tabletter eller ändringar i ordinationer. De kunde vara bra när de fungerade, men de var 

beroende av ett fungerande trådlöst nätverk. Sjuksköterskorna använde sina egna 

mobiltelefoner, vilket ledde till individuella variationer (Odberg et al., 2018a). 

5.2 Framgångsfaktorer för trygg och säker läkemedelshantering 

Sjuksköterskorna beskrev samverkan i team där flera professioner ingick som en möjlig 

framgångsfaktor. Att ha kunskap och erfarenhet beskrevs även som en viktig del i 

läkemedelshanteringen. Kunskap framhölls vara viktig för alla inblandade professioner men 

även att den äldre patienten själv hade kunskap och var välinformerad i sin behandling. 

Vidare kommer temat att presenteras genom subteman: kunskap och erfarenhet samt att 

vara ett välfungerande team. 

5.2.1 Kunskap och erfarenhet 

Beskriver vikten av alla professioners kunskap och erfarenhet gällande 

läkemedelshanteringen för den äldre. Här ingår även framgångsfaktorn när den äldre själv är 

välinformerad, har kunskap om sin behandling och på så sätt kan vara mer delaktig i sin vård 

och behandling. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av omvårdnadspersonalens kunskaper när det gällde att 

förstå kopplingen mellan sjukdom, symptom och vilken medicinering som gavs. 

Sjuksköterskorna beskrev också vikten av kunskap och erfarenhet när delegering av 

läkemedelshantering skulle ges till omvårdnadspersonal, men även förmågan att kunna 

observera och tolka förändringar i den äldres tillstånd hade betydelse. Det efterfrågades och 

sågs vara av stor vikt, att alla i omvårdnaden och som hanterade den äldre patientens 

läkemedel hade god kunskap i farmakologi. Det innefattade även att läkare och 

sjuksköterskor som hade teoretiskt kunskap lyfte behovet av kunskap och erfarenhet vid 

läkemedelshantering för den specifika grupp som äldre är (Johansson-Pajala et al., 2016; 

Vogelsmeier et al., 2017). Sjuksköterskorna uttryckte oro för att omvårdnadspersonalen 

ibland inte förstod betydelsen och ansvaret en delegering av läkemedelshantering innebar. 

Det fanns en oro hos sjuksköterskan för att läkemedelshanteringen uppfattades av 

omvårdnadspersonalen som att det "bara var att ge" den äldre patienten läkemedel, och att 

den utifrån sjuksköterskans perspektiv så viktiga djupare kunskapen inte fanns (Berland & 

Bentsen, 2017; Craftman et al., 2016; Odberg et al., 2018b).  
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NA’s [nurse assistants] perceive medication administration as an easy task, describing it as 

only preparing and administering medicines. The nurses have a fuller picture encompassing all 

six stages of the medication administration process, and they also consider it a much more 

complex process (...). (Odberg, et al., 2018b, s. 387) 

En orsak till den förenklade uppfattningen av läkemedelshantering som fanns hos 

omvårdnadspersonalen, förklarades av sjuksköterskorna som kunskaps- och intressebrist. 

Den bristande kunskapen och förståelsen hos omvårdnadspersonalen för indikationer och 

verkan gällande läkemedel, upplevdes av sjuksköterskorna vara en källa till ökad risk för 

avvikelser Det ökade stressen över att delegera en uppgift som man inte hade kontroll över 

och beskrevs som en motsats till en förbättrad patientsäkerhet (Andersson & Hjelm, 2017; 

Craftman et al., 2016).  

To handle a requirement in an unspoken grey zone delegation to the UAP [unlicensed assistant 

personnel] was perceived as handing over a crucial nursing responsibility under jeopardising 

circumstances. To reduce the workload, RNs felt that they surrendered the task that they were 

responsible for. (Craftman et al., 2016, s. 3193).  

Sjuksköterskan hade genom sin utbildning kunskap om läkemedel, och kunde därför bli 

uppmärksam på avvikelser i läkemedelsbehandlingen hos den äldre. Detta i jämförelse med 

omvårdnadspersonal där avvikelser kunde gå obemärkt förbi (Andersson & Hjelm, 2017; 

Vogelsmeier et al., 2017). Sjuksköterskorna såg sin kompetens som viktig i vården och 

beskrev osäkerhet i ansvarsfrågan när det gällde ordinationer, kontraindikationer 

uppföljningar och förnyelse av läkemedel (Johansson-Pajala et al., 2016). Sjuksköterskan var 

med sin utbildning ovärderlig i att identifiera symtom och se samband utifrån den äldres 

kliniska bild. Med sjuksköterskans helhetsförståelse och kunskap, kunde symptom hos den 

äldre relateras till den äldres läkemedelsbehandling. Sjuksköterskan ansåg att det hade stor 

betydelse för den äldres behandlingsresultat. Att se helheten och dessa samband beskrevs av 

sjuksköterskorna, vara en för komplex uppgift för annan omvårdnadspersonal (Craftman et 

al., 2016; Vogelsmeier et al., 2017).  

Sjuksköterskorna upplevde sig ha otillräcklig kunskap om effekt, biverkningar och diagnostik 

i förhållande till det ansvar man upplevde sig ha. Patienterna beskrevs ha ökat antal 

diagnoser och även mer avancerad läkemedelsadministrering. Det efterfrågades högre 

kompetens och mer utbildning för att ansvara för den äldre patienten (Johansson-Pajala et 

al., 2016; Odberg et al., 2018b). Det beskrivs enligt följande citat: "(…) you have (as an RN) a 

great deal of pharmaceutical responsibility but not as much knowledge and experience… you 

know some basics… but still you have quite a lot of responsibility" (Johansson-Pajala et al., 

2016, s. 40). 

Läkaren beskrevs kunna vara en källa till ökad kunskap för sjuksköterskan. Läkaren kunde 

vara ett stöd för sjuksköterskan och kunde ge förklaringar och förtydliganden om de 

ordinerade läkemedlen (Vogelsmeier et al., 2017). Sjuksköterskorna betonade även 

patientens rätt till kunskap och information om sin läkemedelsbehandling som gav den äldre 

större möjlighet till delaktighet i sin läkemedelsbehandling. När patienten var insatt och 

informerad kunde den äldre patienten delta mer aktivt i sin vård och behandling. Kunskapen 
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var en bidragande resurs i att öka medvetenheten och kunskapen om symtom vilket kunde 

leda till att behandlingsresultaten förbättrades (Lindblad et al., 2017). 

5.2.2 Att vara ett välfungerande team 

Beskriver framgången som ett välfungerande team innebär för patienten i sin 

läkemedelshantering, hur det påverkar och vad som krävs för att det ska vara välfungerande.  

Ett välfungerande team som samlades i ett gemensamt möte där professionerna samverkade 

och bidrog med sina olika kompetenser på ett effektivt sätt beskrevs av sjuksköterskorna som 

värdeskapande. Det ökade sjuksköterskornas säkerhet i läkemedelshanteringen och 

effektiviserade vården för den enskilde. Teammedlemmarna beskrevs också bli mer nyfikna, 

vilket ökade kompetensen och vården blev mer individuell och patientcentrerad (Bell et al., 

2017; Lindblad et al., 2017). I arbetet med säker administrering av läkemedel beskrev 

sjuksköterskorna teamet som viktigt, och teamets medlemmar hade ett gemensamt ansvar 

för att följa upp resultatet av den äldres läkemedelsbehandling. För att nå framgång beskrevs 

framgångsfaktorerna ömsesidigt förtroende, kompetens och kontinuerlig kommunikation 

(Johansson-Pajala et al., 2016). Teamets sammansättning och stabilitet beskrevs av 

sjuksköterskorna som viktig. Personlighet och personlig kemi mellan medlemmarna i teamet 

beskrevs ha betydelse både för trivseln och för kvaliteten på vården. Sjuksköterskan beskrevs 

vara navet i teamet, det vill säga den som höll ihop helheten och tog huvudansvaret, vilket 

ställde krav på sjuksköterskans förmåga till flexibilitet (Odberg et al., 2018b). Beroende på 

teamets sammansättning utifrån alla medlemmars formella och reella kompetens, anpassade 

och adapterade sjuksköterskan sin roll. Det innebar att sjuksköterskan kompenserade när de 

upptäckte svagheter hos annan personal, och att de tog över uppgifter som egentligen inte var 

inom sitt ansvarsområde, eller tvärtom delegerade uppgifter när de uppfattade styrkor i 

teamet. Det gällde inte bara för omvårdnadspersonalen utan relaterades även till läkarens 

agerande. Sjuksköterskan var den som prioriterade och planerade läkarens 

läkemedelsordinationer och såg till att de utfördes. Sjuksköterskans bedömningar låg till 

grund för vilken information läkaren fick om den äldre patienten. Hur läkaren och 

sjuksköterskan samarbetade hade betydelse för hur sjuksköterskan upplevde sitt ansvar i den 

äldres läkemedelsbehandling. När läkaren litade helt och fullt utan ifrågasättande, kunde 

sjuksköterskan uppleva en osäkerhet, eftersom sjuksköterskan uppfattade sig få stor 

betydning för den äldres läkemedelsbehandling. Även motsatsen beskrevs, där läkaren inte 

alls lyssnade när sjuksköterskan förmedlade sina observationer (Johansson-Pajala et al., 

2016; Odberg et al., 2018b). 

Att flera professioner samlades med olika kompetens i läkemedelshanteringen till den äldre, 

såsom farmaceut, läkare, sjuksköterska och omvårdnadspersonal såg sjuksköterskorna som 

en kvalitetsökning av den äldres vård och läkemedelsbehandling. En ytterligare vinst var den 

förståelse som skapades för de olika professionernas ansvar, och det värde som god 

samverkan gav genom ökad kunskap, reflektion och således förbättrad läkemedelsbehandling 

för patienten. Sjuksköterskorna beskrev den största bristen som teamet tillsammans kunde 

förbättra var utvärdering och dokumentation av läkemedlens effekt (Bell et al., 2017). När 

teamet i mötesform inte bara lyfte de fel som gjorts gällande läkemedelshantering utan också 



20 

arbetade mer proaktivt och förebyggande, beskrevs det av sjuksköterskorna som positivt och 

sågs som ett sätt att öka säkerheten i läkemedelshanteringen. När det skapades utrymme för 

att reflektera och dela erfarenheter skapades ett kontinuerligt och gemensamt lärande 

(Lindblad et al., 2017). 

The healthcare professionals should also participate in a team meeting with managers, an 

opportunity for safety debriefing where specific risks, medication errors and adverse drug 

events were discussed to increase the healthcare professionals’ awareness. Strategies to 

ameliorate risks or avoid errors were seldom addressed. This phase consisted largely of verbal 

information exchanged between the healthcare professionals. (Lindblad et al., 2017, s. 5) 

Citatet visar att det var viktigt att även ledningen var representerad och tog del av teamets 

erfarenheter i samband med läkemedelshantering (Lindblad et al., 2017). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

ingår relevansen av vald metod och urval samt etikdiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuteras de viktigaste fynden från resultatet mot tidigare forskning och teoretiskt 

perspektiv. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

läkemedelshantering i kontexten äldreomsorg. Examensarbetets resultat baseras på en 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes av 11 kvalitativa vårdvetenskapliga 

artiklar. Kvalitativ ansats ansågs lämplig då denna metod enligt Segesten (2017) skapar 

djupare förståelse för det som ska undersökas.  Evans (2002) metod innebär systematisk 

bearbetning av kvalitativt redan bearbetat material. Att sammanställa redan analyserat 

material kan ses som en styrka då det innebär ett mer omfattande material och är baserat på 

flera personers upplevelser vilket kan ge större trovärdighet och giltighet. Vidare var 

ytterligare en fördel med att arbeta utifrån Evans metod att den skapade en strukturerad och 

tydlig bild över vad analysen visade vilket underlättade resultatskrivandet. 

Ett annat sätt att samla data hade kunnat vara genom andra kvalitativa metoder så som 

exempelvis intervjuer. Att intervjua sjuksköterskor om deras erfarenheter gällande 

läkemedelshantering är tidskrävande och kräver godkännande. Författarna till detta 

examensarbete ansåg därför att en systematisk litteraturstudie var lämpligast då vald metod 

svarar väl utifrån arbetets syfte. Datainsamlingen var relativt komplicerad, det var svårt att 

söka och få fram relevant material med endast sjuksköterskans perspektiv. En svaghet i detta 
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arbete var att tre artiklar med flera olika yrkesgruppers erfarenheter har tagits med, men när 

så varit fallet har författarna varit noggranna i att det ska gå att särskilja och endast använda 

sig av det resultat som baserats på sjuksköterskans erfarenhet. Beslutet att ha kvar artiklarna 

med olika perspektiv anses motiverat då det svarade väl mot syftet. Alla studier som 

inkluderades hade kvalitativ ansats och avgränsningen av artiklarna fokuserade på äldre 

patienter det vill säga över 65 år och utifrån sjuksköterskans erfarenhet av 

läkemedelshantering för målgruppen. Flera relevanta artiklar bland sökträffarna var 

baserade på en mixed-method, det vill säga en metod för att genomföra forskning som 

innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning, vilket gjorde att de fick exkluderas.  

Deltagarantalet i kvalitativa studier är av vikt och behöver vara tillräckligt stort för att belysa 

mönster, kategorier och dimensioner i det som ska undersökas. En risk med ett litet urval i 

en kvalitativ studie är att resultatet inte blir representativt vilket försämrar studiens giltighet 

(Polit & Beck, 2012).  Samtliga artiklar inkluderade i denna studies resultatdel motiverar 

urvalsgruppens storlek på ett trovärdigt sätt. 

Enligt Friberg (2017) är det viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt till de artiklar som 

använts i arbetet. Alla artiklar är vetenskapligt granskade. Detta konstaterades dels genom 

peer-reviewstatus i databassökningen och dels genom kvalitetsgranskningen utifrån ett urval 

av kvalitetsfrågor. Källkritiska förhållningssätt anses som en styrka i arbetet då det ökar 

trovärdigheten. Kvalitetsgranskningen enligt Friberg (2017) gav en bra systematik i att välja 

artiklar vilket ger en god trovärdighet till resultatet. Av de 14 kvalitetsgranskningsfrågor som 

föreslås av Friberg valdes nio ut, då kvalitetsgranskningen kan anpassas till materialet som 

granskas och studien som genomförs. En svårighet i Evans (2002) beskrivande syntes är att 

materialet inte får tolkas utan enbart beskrivas. Här har författarna haft stor tillgång i sina 

olika yrkesmässiga bakgrunder för att hjälpa varandra i att inte göra tolkningar av materialet 

utan hålla resultatet beskrivande. En av författarna har lång erfarenhet av att arbeta i vården 

av äldre och den andra författaren har erfarenheter från andra delar av sjukvården. Enligt 

Evans (2002) bör författarna vara observanta på att egna åsikter inte skall komma att speglas 

i resultatet. Det var därför viktigt att under den beskrivande syntesen alltid ha syftet i åtanke 

och regelbundna avstämningar med varandra, för att minska risken för att resultatet skulle 

kunna påverkas av författarnas ställningstagande.  

Studierna har bedrivits i olika länder, vilket breddar en studies perspektiv (Polit & Beck, 

2012). En svaghet som författarna tagit hänsyn till är att artiklarna varit publicerade på 

engelska, ett språk som inte är författarnas modersmål, vilket kan ha påverkat 

översättningarna. Detta har dock författarna försökt att undvika genom att först behålla 

nyckelfynden på originalspråket och sedan översätta dem till svenska. Citat har behållits på 

originalspråket för att bevara budskapet. Att citaten som användes i arbetet återgavs på 

originalspråket kan ses som en fördel eftersom det stärker resultatets trovärdighet (Polit och 

Beck, 2012). 

Evans (2002) analysmetod har bidragit till att belysa en djupare förståelse för 

sjuksköterskans erfarenhet av läkemedelshantering i kontexten äldreomsorg då den utgår 

från att vara textnära genom att skapa teman och subteman. Att skapa subteman var svårt 

men författarna försökte på bästa sätt dela upp materialet så att inga viktiga delar skulle 
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förloras. Att resultatet byggde på subteman som styrktes med flera studier anses öka arbetets 

trovärdighet. Den systematiska gemensamma reflektionen har varit tidskrävande men gett 

examensarbetet en högre trovärdighet. Arbetet har förändrats under skrivprocessen och det 

har varit av stort värde att skapa tillfällen för att fysiskt sitta tillsammans, vilket har varit en 

svårighet, då författarna bor i olika städer och varit yrkesverksamma under perioden detta 

arbete skrivits. 

Resultatet kan troligen överföras generellt till svensk vård av äldre. I artiklarna framkom 

liknande erfarenheter med deltagande sjuksköterskor från olika länder och från olika typer 

av vårdformer inom vård av äldre. Gemensamt är att resultaten pekar i samma riktning. 

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska vara möjligt att överföra till andra grupper 

och miljöer, en tydlig beskrivning av en studies urvalsgrupp bidrar till att stärka studiens 

överförbarhet (Polit & Beck, 2012). 

I examensarbetet används referenssystemet APA-stil (American Psychological Association) 

version 6. Det är god forskningssed att korrekt ange källor och referenser (Kjellström, 2017). 

Författarna har eftersträvat att referera korrekt i arbetet. Kjellström (2017) skriver att 

medveten felaktig tolkning av resultat ska ej förekomma. En etisk risk är att artiklarna 

feltolkats vid genomläsning av materialet och detta främst då ingen av författarna har 

engelska som modersmål. För att detta skulle undvikas blev artiklarna noggrant lästa 

upprepade gånger. Innehåll och resultat stämdes av mellan författarna. I analysen har 

uppsatsförfattarna haft en medvetenhet om sin förförståelse för att i möjligaste mån undvika 

förvanskning av resultatet, vilket Polit och Beck (2012) beskriver genom att den som forskar 

ska ha ett objektivt förhållningssätt i sitt arbete och lägga förförståelsen och personliga 

åsikter åt sidan. 

6.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i 

kontexten äldreomsorg. I resultatet beskrevs sjuksköterskan ha en betydande roll i 

äldreomsorgens läkemedelshantering. Det betonades genom sjuksköterskans helhetssyn, 

men även förmågan att kunna se sambanden mellan den äldre patientens hälsa och dennes 

läkemedelshantering. Här ses en tydlig koppling till Travelbee (1971), som betonar vikten av 

att göra en individuell bedömning av omvårdnaden för patienten. Vilket innebär att inte bara 

efterfråga frånvaro av symptom utan även upplevelsen av hälsa och att se hela människan. 

Resultatet visade att sjuksköterskan kunde uppfatta och förstå läkemedelshanteringens 

komplexitet och att den kunskapen var väsentlig. I resultatet fanns olikheter beskrivna i 

uppfattningen om den äldres läkemedelshantering hos sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonal. Det beskrevs att sjuksköterskorna kände oro och upplevde att 

omvårdnadspersonalen såg läkemedelshantering som en enkel uppgift. 

Läkemedelshanteringen beskrevs endast innebära att dela ut läkemedel till den äldre. 

Sjuksköterskorna själva däremot erfor läkemedelshanteringen som motsatsen, det vill säga 

att de uppfattade läkemedelshanteringen till den äldre patienten som komplex och krävande. 

Här styrks sjuksköterskornas uppfattning genom tidigare forskning som motsäger 
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omvårdnadspersonalens föreställning om att läkemedelshantering för äldre skulle vara att 

enbart ge läkemedel. Tidigare forskning beskriver att de äldre har flera olika sjukdomar vilket 

skapar behov av att inta flera olika läkemedelspreparat (Ringbäck et al., 2012). De äldre 

beskrevs vara extra sårbara utifrån ändrad omsättning i kroppen och de med ökad ålder 

kroppsliga förändrade effekterna av läkemedelsbehandlingen (Turnheim, 2003). Dessa 

förändringar kan innebära allvarliga konsekvenser så som lägre livskvalité, oro och 

depressioner samt rörlighetinskränkningar som även kan leda till ökad fallrisk. 

Konsekvenserna kan även beskrivas genom ökade vårdkostnader och patientlidande på 

grund av exempelvis frakturer (Damián et al., 2013; Kojima et al., 2011; Nordin et al., 2011). 

De konsekvenser som beskrivs i tidigare forskning är betydande för den äldre och kan 

innebära lidande både psykiskt och fysiskt. En reflektion är att läkemedelshantering för äldre 

är komplex och kunskapskrävande och ett behov av kontinuerlig påfyllnad av kunskap för de 

som arbetar aktivt inom läkemedelshantering för äldre är nödvändig. Forskning och 

introduktionen av nya läkemedel och behandlingsformer skapar nya rön som behöver 

praktiseras och bli en del av vårdutvecklingen. Det styrks även av sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning om att arbetet ska utföras i enlighet med evidensbaserad vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). 

I resultatet beskrevs att organisationen var slimmad och nedbantad, både ekonomiskt och 

personalmässigt. Därmed var också antalet sjuksköterskor mindre. Neddragningar och 

tidspress styr sjuksköterskans vardag och beskrevs som vanligt men inte positivt. Det kan 

vara svårt att observera patienten avseende läkemedelseffekter och biverkningar. 

Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för att observera önskade och oönskade 

läkemedelseffekter (Läkemedelsverket, 2019; Nordeng & Spigset, 2009; SFS 1993:100). 

Biverkningar är viktiga att känna igen och upptäcka i tid för att förhindra ytterligare 

komplikationer som kan leda till allvarliga konsekvenser för patientens hälsa och 

självständighet (Sergi et al., 2011).  Resultatet beskriver ytterligare en svårighet för 

sjuksköterskan att vara ansvarig för omvårdnad och läkemedelshanteringen på distans. Både 

svårigheten i att omvårdnadspersonalen oftast utför den nära omvårdnaden av den äldre 

samt att sjuksköterskan måste förlita sig på att de observerar och rapporterar när 

förändringar uppstår styrks av Westlund och Larsson (2002). En reflektion är att det kräver 

gott samarbete och nära dialog. Det innebär också att kunskap hos omvårdnadspersonalen är 

viktig för att uppfatta och förstå när något avviker från det normala och att de rapporterar det 

vidare till sjuksköterskan. Bristen på sjuksköterskor beskrevs i resultatet och ökade 

sårbarheten i samband med läkemedelshantering. Sjuksköterskorna beskrev att delegering av 

läkemedelshantering därför användes som en lösning för att kompensera bristen på 

sjuksköterskor. De erfor att de genom att delegera läkemedelshantering till 

omvårdnadspersonal, övergav och tappade kontrollen över en uppgift som de var ansvariga 

för. De ansåg det som oroande då de inte kunde veta om uppgifterna utfördes korrekt, och att 

de uppfattade att omvårdnadspersonalen inte alltid hade tillräckliga kunskaper. Behovet av 

kunskap styrks i tidigare forskning som menar att utan kunskap om det enskilda läkemedlet 

är det svårt att veta vad man ska vara uppmärksam på (Nordeng & Spigset, 2009, Sergi et al., 

2011). En reflektion är att det kan betraktas som bristande patientsäkerhet och tveksamt när 

det finns föreskrifter för vad som ingår i sjuksköterskans ansvar när det gäller delegering till 

omvårdnadspersonal, genom kravet att instruera och förvissa sig om att mottagaren förstår 
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både uppgift och ansvar (SFS 2010:659; Westlund & Larsson, 2002). En ytterligare reflektion 

är att det finns många risker för oönskade händelser vid delegering. Sjuksköterskan kan ha 

svårt att förvissa sig om att omvårdnadspersonalen har tagit till sig kunskapen och klarar att 

utföra uppgiften. Det beskrevs i resultatet som svårt för sjuksköterskan att ha möjlighet att 

följa upp att delegering av läkemedelshantering utförs korrekt, ofta på grund av tidsbrist och 

bristfällig dokumentation. Vidare reflektion är att hur omvårdnadspersonalen i slutändan 

väljer att genomföra, eller klarar av att genomföra sitt delegerade uppdrag, har 

sjuksköterskan svårt att påverka. Sjuksköterskan är ansvarig för att delegera men också 

ansvarig för att inte delegera när det uppfattas vara tveksamheter i kunskap och förståelse 

hos omvårdnadspersonalen. Detta förtydligas i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Det 

kan vara en svår ekvation när organisationen och förutsättningarna är sådana att en 

delegering är nödvändig för att klara av vardagen. Ytterligare reflekteras att det ställer stora 

krav på sjuksköterskan och får konsekvenser för verksamheten när omvårdnadspersonal 

nekas delegering. Det är också en tidskrävande arbetsuppgift att delegera och följa upp 

läkemedelshantering på ett sätt som är tryggt och säkert. Författarna kan känna sig 

tveksamma i om den tiden finns tillgänglig utifrån den tidspressade arbetsvardag 

sjuksköterskorna beskriver.  

Resultatet visade också att det fanns behov och önskemål om ökad satsning på utbildning 

gällande läkemedelshantering, oberoende av profession. Det beskrevs som att bristande 

kunskap påverkade sjuksköterskans upplevelse av att ha möjlighet att kunna bedriva en trygg 

och säker läkemedelshantering. Det beskrevs även att det inte fanns tid för att inhämta 

kunskap och att när kompetensutveckling efterfrågades möttes de av restriktioner med 

hänvisning till ekonomi. Detta resulterade i att sjuksköterskorna uppmanades använda sin 

fritid för kompetensutveckling utan ekonomisk ersättning. Detta står i kontrast till att säker 

vård är en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2016).  Att vara sjuksköterska i kontexten äldreomsorg är ett ansvarsfullt arbete som kräver 

erfarenhet och bred kompetens eftersom sjuksköterskan ofta står ensam i sin yrkesutövning, 

långt från kollegor och läkare. Förutom sjuksköterskans omvårdnadskompetens är även 

medicinsk och pedagogisk kompetens, liksom personlig erfarenhet viktig (Ehrenberg & 

Wallin, 2014). Utgångspunkter i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, som allsidighet, 

kompatibilitet och tillgänglighet är viktiga för att kunna känna igen tecken och symtom på 

skörhet, samt för att lyfta fram bästa praxis och åtgärder (Wallace et al., 2011). Även 

Socialstyrelsen (2016) betonar att vård av äldre ska vara kunskapsbaserad och den ska 

grundas på aktuell och uppdaterad tillgänglig kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Enligt § 4 i kapitel 5 av Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) fastställs bland annat hur vård av 

äldre ska bygga på en nationell värdegrund för att tydliggöra de äldres inflytande vid 

genomförande av insatser. Insatser ska därutöver vara av god kvalitet där äldre personer 

tillförsäkras god vård och ett gott bemötande. Legitimerade sjuksköterskor ska arbeta 

proaktivt och förebyggande genom att identifiera risker och rapportera negativa händelser. 

Det innebär att sjuksköterskan har en stor betydelse för patientens välmående och säkerhet i 

samband med läkemedelshantering (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En reflektion är 

att det kan anses som motiverat att förtydliga vikten av att verksamheterna prioriterar 

utbildning och kompetensutveckling för sjuksköterskor och all personal som är delaktig i 

läkemedelshanteringen. Ett sätt kan vara att även öka kunskapen i ledning och styrning för 
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att på så sätt öka förståelsen för sjuksköterskans betydelse för att verksamheten ska kunna 

uppfylla kvalitetskravet att bedriva en god och säker vård av den äldre. 

Resultatet visar på flera utmaningar där kommunikation är en faktor till svårigheter. Ett 

exempel är mellan de olika huvudmännen inom hälso- och sjukvården som brottas med 

hänvisning till olika journalsystem som gör att man inte självständigt kommer åt varandras 

journalanteckningar och läkemedelslistor. Ett resultat av detta var felaktiga läkemedelslistor 

och även total avsaknad av läkemedelslistor som påverkade risken för avvikelser ifrån 

ordinerad läkemedelsbehandling, och således kunde leda till skada för den äldre patienten. 

Det beskrevs också genom att sjuksköterskorna fick använda mycket tid på administrativa 

sysslor, som exempelvis journalföring av läkemedel i olika datasystem, istället för att kunna 

vara mer närvarande i den patientnära omvårdnaden. Sjuksköterskan är ansvarig för att 

dokumentera de observationer som görs i patientjournalen, och allt gällande läkemedel i 

läkemedelsjournalen. Oväntade och allvarliga biverkningar ska omedelbart rapporteras till 

läkare (Nordeng & Spigset, 2009). Att ha fungerande kommunikation och system för 

dokumentation är viktigt för att kunna bedriva trygg och säker vård men kan även ses som en 

förutsättning då sjuksköterskan oftast har ett konsultativt arbetssätt och gör planerade besök 

hos patienten. Den konsultativa rollen är gentemot både patienten, anhöriga och 

omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskan behöver vara tillgänglig och lätt att nå och kravet på 

att sjuksköterskan gör korrekta bedömningar när hon blir kontaktad är stort från patienten, 

omvårdnadspersonalen, anhöriga och läkaren (Westlund & Larsson, 2002). En reflektion är 

att trots att dokumentationen är så viktig och en stor del av sjukvårdens vardag, har de 

system som används idag, inte utvecklats till att vara tillräckligt användarvänliga. 

Användarvänlighet, satsningen på systemutveckling och trygghet när olika system används 

för informationshantering och överföring av information mellan organisationer behöver 

utvecklas.  

I resultatet beskrevs det att sjuksköterskorna såg ett välfungerande team som en 

framgångsfaktor där alla professioner bidrog med sin kompetens till patienten på ett effektivt 

sätt.  När teamet även valde att arbeta proaktivt och förebyggande för att undvika fel och föra 

dialog genom att reflektera och dela erfarenheter, skapades ett kontinuerligt gemensamt 

lärande som gynnade säkerheten i läkemedelshanteringen för den äldre. Vården upplevdes 

även som mer individuell och patientcentrerad. Ett välfungerande teamarbete beskrevs även 

öka kunskapen. Gemensamma reflektioner förbättrade utvärdering, dokumentation och 

effekt av den äldres läkemedelsbehandling. Dock beskrevs resultatet av samverkan i teamet 

ofta vara individberoende. Effekten av kommunikationsförmågan i samarbetet med både 

patienten och andra professioner är enligt Travelbee en grundsten i att minska lidande i det 

praktiska arbetet. Det innebär att sjuksköterskan inte ensam kan tillgodose alla patientens 

behov utan måste samarbeta med andra professioner och deras egenskaper (Travelbee, 1971). 

Sjuksköterskan har en central roll i läkemedelsbehandlingen. Att ingå i ett välfungerande 

samarbete med andra professioner är viktigt för en optimal läkemedelshantering av den äldre 

(Nordeng & Spigset, 2009). Att dessutom samverkan i team är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser styrker detta (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Författarna inser hur skör 

denna samverkan blir när man relaterar till att personlighet och personlig kemi mellan 

deltagarna är deras största uppmärksammade framgångsfaktor, det vill säga frångår 

profession, kunskap och erfarenhet i samverkan runt patientens läkemedelshantering. En 



26 

reflektion är att det kan finnas en risk för att den äldre patienten inte får ta del av bästa 

möjliga vård.  

Resultatet visar att den äldre patientens egen kunskap har betydelse för att vara kunna ges 

möjlighet att vara delaktig i sin läkemedelsbehandling. När den äldre patienten är 

välinformerad i sin vård och behandling skapas en ökad medvetenhet som gör att 

behandlingsresultat förbättras. Äldre personer ska tillförsäkras ett värdigt liv där 

välbefinnande, trygghet och gemenskap är centrala områden. Vård av äldre ska värna om och 

respektera varje individs rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, 

delaktighet utifrån ett individanpassat förhållningsätt (Socialstyrelsen, 2016). Vikten av att 

ge läkemedelsinformation och rådgivning om läkemedelsanvändning förtydligas med att 

patienten har en lagstadgad rätt att få information, medan alla som arbetar inom vården även 

har en lagstadgad plikt att ge information (SFS 2010:659; SFS 2014:821), och här beskrivs 

sjuksköterskan som viktig (Nordeng & Spigset, 2009). Även Högskoleförordningen (SFS 

1993:100) beskriver under färdigheter och förmågor för sjuksköterskeexamen att 

sjuksköterskan för examen ska kunna: ”Hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna 

informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar." Att ge 

läkemedelsinformation och rådgivning om läkemedelsanvändning är en viktig del av 

sjuksköterskans funktion (Nordeng & Spigset, 2009). Kompetensbeskrivningen beskriver 

legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för pedagogiska insatser till patienten 

(Sherwood & Barnsteiner, 2013). I detta skapas en reflektion hos författarna gällande den 

pedagogiska förmågan hos varje sjuksköterska. Att kunna informera och ha kunskapen rent 

medicinskt är inte det samma som att på ett bra sätt förvissa sig om att patienten förstått det 

som samtalet innehållit. Att det sjuksköterskan förmedlar blir meningsfullt och verkligt för 

patienten i sin vardag är viktigt och vi anser att det bara kan bli det när sjuksköterskan har 

kännedom om i vilket sammanhang och vilken vardag patienten har sin verklighet. Enligt 

Travelbee (1971) är sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att hantera stress, 

sjukdom och lidande, samt vara en del i att få patienten att känna mening i sjukdom och 

lidande. Patienten kan uppleva hälsa trots symtom och diagnoser, men det betyder också att 

patienten kan uppleva ohälsa trots frånvaro av diagnostiserad sjukdom. Omvårdnaden är 

sjuksköterskans möjlighet att hjälpa patienten i sitt lidande genom att finna en mening och 

kunna bära och hantera sina erfarenheter (Travelbee, 1971).  

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter visar resultatet brist på sjuksköterskor och läkare. En 

konsekvens av detta är tidsbrist i det dagliga arbetet med patienten, men även bristande 

kontinuitet. Svårigheten i att ständigt möta nya läkare och sjuksköterskor, och de brister i 

kontinuitet som det innebär, beskrivs av den äldre patienten späda på och öka oro, rädsla och 

skapa skepsis. På samma sätt kan en god kontinuitet och en stödjande vårdrelation minska 

oro och rädsla och istället öka känslan av trygghet och välbefinnande. Att ha en god relation 

till den som ansvarar för den äldres läkemedelsbehandling beskrivs kunna öka tryggheten för 

den äldre (Meranius & Engström 2015).  Här beskrivs oro över att inte få prata klart och att 

inte bli lyssnad på och tagen på allvar (Meranius & Marmståls, 2016). Att relationen är viktig 

stärks av Travelbee som menar att med en god relation mellan sjuksköterska och patient 

förbättras vården. Enligt Travelbee förbättras förutsättningarna för tillfrisknande och 

återhämtning genom sjuksköterskans förmåga att analysera, reflektera och identifiera och 

förmedla behov (Travelbee, 1971). En reflektion är att vikten av att ta sig tid och etablera en 
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relation med den äldre patienten blir tydlig. Utan möjlighet att ställa frågor, observera och 

möta den äldre patienten i sin situation är det stor risk att missa behov och förutse 

omvårdnadsåtgärder. Efter att ha tagit del av resultatet och hur stor påverkan 

läkemedelshanteringen har för den äldre patienten, kan man motivera en satsning på ökad 

kunskap. En reflektion är att genom ökat antal sjuksköterskor som arbetar nära den äldre 

patienten skulle kunna minska lidande för den äldre, men också samhällsekonomiskt då det 

skulle minska belastningen på sjukvården i stort. Detta styrks även genom att sjuksköterskan 

skapar en relation till den äldre patienten i mötet där man lär känna varandra, ser individen 

bakom rollerna och har fokus inriktat på att betrakta den individuella personen som unik och 

oersättlig, för att skapa förutsättningar för god vård (Travelbee, 1971). Vi reflekterar att en 

relation kräver närvaro och närvaron för sjuksköterskan i förhållande till den äldre beskrivs 

ofta ske genom omvårdnadspersonalen. Den typen av omvårdnad på distans, tror vi som 

författare ställer stora krav på relation mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska för att 

kunna fungera, och vår reflektion är att den typen av relation kräver lika mycket som 

relationen och kunskapen om den äldre patienten själv. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

läkemedelshantering i kontexten äldreomsorg. Sjuksköterskors kunskap om läkemedel och 

den helhetssyn de har av den äldre, gör att de erfar sin roll som central i 

läkemedelshanteringen. Det påvisades dock en brist i att sjuksköterskorna inte själva hade 

möjlighet att påverka läkemedelshanteringen men ändå har ansvaret. Sjuksköterskorna är 

inte alltid närmast i den äldres omvårdnad, vilket innebär att de får sina uppgifter i andra 

hand genom annan omvårdnadspersonal, och därmed vårdar på distans. Det beskrivs även 

att genom ökad kunskap hos sjuksköterskorna, desto bättre är förutsättningen för att den 

äldre patienten undgår läkemedelsrelaterade problem. Resultatet visar även att 

sjuksköterskorna har goda erfarenheter av samarbete i väl fungerande team där alla 

professioner runt patienten bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att tillgodose 

patienten en optimal läkemedelshantering.  

7.1 Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning bör undersöka de olika parters upplevelse av teamsamverkan med mål 

att hitta framgångsfaktorer som leder till bättre omvårdnad, och som inte bara inkluderar de 

professionella, utan också den äldre och dennes anhöriga. Det är också behov för forskning 

kring effekten på kunskap- och erfarenhetsutveckling genom reflektionsarbete i grupp eller 

individuellt. Forskning inom informationsteknologi (IT) bör göras för att jämföra och 

utveckla lösningar som kan göra sjuksköterskorna mer mobila och öka sin närhet till den 

äldre, till exempel vid hjälp av en användarvänlig sammanhållen journal. 
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qualitative 

study of the 

nurse role 

Wiley  

2018  

Norge 

Syftet är att öka 

kunskapen och 

beskriva sjuk-

sköterskans roll i 

läkemedels-

administreringen 

på äldreboende. 

 

Hur kan 

sjuksköterskans 

roll i läkemedels-

administreringen 

beskrivas? 

Kvalitativ blandstudie. 

Deltagande observationer 

och halvstrukturerade 

intervjuer av all personal 

som var inbladad i 

läkemedelsadministrationen. 

 

Induktiv innehållsanalys 

 

8 leg. ssk, 3 

omvårdnadspersonal, 2 

avdelnings ssk, 2 leg. läkare 

Sjuksköterskans roll 

i läkemedels-

administreringen 

beskrivs som 

kompenserande, 

flexibel och 

adapterande. 

Sjuksköterskan 

ändrar sin roll 

beroende på teamets 

reella och formella 

kompetens för att 

tillgodose 

patientsäkerheten. 

Sjuksköterskan 

kompenserar för 

teamets-, 

individuella- och 

organisatoriska 

brister för en 

patientsäker 

läkemedels-

administrering. 

 

9 



 

 

 

3 

4 Johansson-

Pajala R-M, 

Jorsäter 

Blomgren K, 

Bastholm-

Rahmer, 

Fastbom J & 

Martin L  

 

Nurses in 

municipal care 

of the elderly 

act as 

Pharmaco-

vigilant 

intermediaries: 

a qualitive 

study of 

medication 

management 

 

Scandinavian 

Journal of 

Primary Health 

Care 

2016 

Sverige 

Att utforska leg. 

Sjuk-sköterskors 

erfarenheter av 

läkemedels-

hantering med 

fokus på 

farmako-

vigilans 

(aktiviteter 

relaterade till att 

upptäcka, 

utvärdera, förstå 

och förhindra 

biverkningar 

samt alla andra 

läkemedels-

relaterade 

problem) inom 

äldrevården i 

Sverige. 

Kvalitativ  

Fokusgruppsdiskussioner 

Fem fokusgrupper på fem 

olika kommunala 

vårdinrättningar i två 

regioner i Sverige.  

Totalt 21 sjuksköterskor, fyra 

män och 17 kvinnor.  

Analys genom kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

har en komplex roll 

som vaksam 

mellanhand i 

läkemedels-

hanteringen 

/förskrivningen och 

ansvaret är otydligt 

behov uppkom av 

möjlighet att 

observera och 

uppmärksamma 

patientens 

läkemedels-

behandling och göra 

det möjligt att 

förebygga oönskade 

läkemedels-

biverkningar/ 

verkningar i den 

dagliga vården. 

Sjuksköterskornas 

arbetsuppgifter gick 

ofta över gränsen av 

den formella 

kompetensen och 

ansvaret. Detta för 

att undvika lidande 

för patienten och att 

det fanns en 

osäkerhet om 

avgränsning av 

ansvar. 

Sjuksköterskorna 

hade en 

kontrollerande roll 

mellan olika 

professioner, där de 

ofta kompenserade 

för annan personal 

och brister i 

organisationen. 

Deras roll beskrevs 

som kontrollerande, 

kompenserande, 

flexibel med 

patientens bästa i 

fokus. 
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4 

5 Odberg K.R, 

Hansen B.S, 

Aase K, 

Wangensteen S  

 

Medication 

administration 

and 

interruptions in 

nursing homes: 

A qualitative 

observational 

study  

Journal of 

Clinical Nursing  

(2018) 

Norge 

Beskriva 

läkemedels-

processen och 

hur den påverkas 

av, och vilka 

störningar, 

avbrytningar och 

distraktioner 

som 

förekommer. 

Kvalitativ observations-

studie  

Data samlades in med hjälp 

av observatörer på två olika 

äldreboenden, ett lokaliserat 

på landsbygden och ett i en 

större stad i två olika 

kommuner i östra delen av 

Norge. En induktiv 

innehållsanalys utfördes. 

 

 

Resultat: Stort antal 

enskilda uppgifter 

bidrog till 

komplexiteten 

många avbrott och 

störmoment fanns 

normalt i vardagen. 

Dessa delades in i 

aktiva, passiva och 

teknologiska. De 

aktiva störningarna 

var oftast negativa 

och ledde till att 

man blev helt 

avbruten i sitt 

arbete, men de 

kunde också vara 

positiva då de ledde 

till ändring i 

medicinering av 

patienten. De 

passiva och 

teknologiska 

störningarna var 

negativa. 

 

9 

6 Bell H.T, 

Granås A.G, 

Enmarker I, 

Omlin R & 

Steinsbekk  

Nurses and 

pharmacists 

learning 

experiences 

from 

participating in 

interprofession

al medication 

reviews for 

elderly in 

primary health 

care – a 

qualitative 

study 

BMC Family 

Syftet är att 

undersöka 

sjuksköterskor 

och apotekares 

lärande/ 

erfarenhet av att 

ha deltagit i IMR 

(Inter-

professional 

Medication 

Reviews) för att 

förebygga 

läkemedelsmissb

ruk  

och 

läkemedelsbiverk

ningar/ 

vårdskador av 

läkemedel. 

Metod:  

Kvalitativ studie 

halvstrukturerade 

fokusgruppintervjuer med 

sjuksköterskor och 

apotekare. Analys enligt 

systematic text condensation. 

 

13 sjuksköterskor och fyra 

apotekare intervjuades. 

Att arbeta 

tillsammans gav 

ökad medvetenhet 

och bidrog till en 

bättre och mer 

individuell vård. 

Sjuksköterskan 

upplevde att 

apotekaren övergick 

från att vara en 

kontrollant till att 

vara en källa till 

kunskap och 

intressanta 

diskussioner och 

dialog gällande 

äldres 

läkemedelshantering  

Apotekarna blev 

medvetna om 

sjuksköterskans 

kliniska information 
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5 

Practice  

(2017) 

om patienten och 

möjliggöra 

individuella råd.  

Utvecklingen blev 

att man satte 

samman patientens 

symtom på effekt 

och biverkning mot 

de förskrivna 

läkemedlen  

Både praxis och 

kvalitén på 

läkemedels-

behandlingen 

förbättrades vid 

samverkan. 

7 Vogelsmeier A, 

Anderson R, 

Anabari A, 

Ganong L, 

Farang A & 

Niemeyer M  

A qualitative 

study 

describing 

nursing home 

nurse 

sensemaking to 

detect 

medication 

order 

discrepancies  

 

BMC Health 

Services 

Research  

(2017), USA 

Syftet är att 

beskriva 

skillnader och 

avvikelser när 

sjuksköterskor 

och omvårdnads-

personal ger 

läkemedel 

 

Syftet är att 

beskriva 

skillnaden 

mellan leg. 

Sjuksköterskors 

och annan 

omvårdnads-

personals 

uppfattning och 

förståelse av 

läkemedels-

hantering. 

Kvalitativ metod  

13 sjuksköterskor och 13 ej 

sjuksköterskeutbildade på 

vårdhem.  

Innehållsanalys av 

halvstrukturerade intervjuer 

Sjuksköterskan har 

en viktig roll när det 

gäller att identifiera 

skillnader som kan 

orsaka skada. 

 

Resultatet visar 

stora skillnader 

mellan leg. 

sjuksköterskors 

kunskap, förståelse 

och uppfattning 

jämfört med 

omvårdnads-

personal. 

Sjuksköterskorna 

såg hela patienten 

och hade kunskap 

om läkemedlens 

verkan och biverkan 

och kunde relatera 

behandlingen till 

patientens diagnoser 

och i ett större 

kontext. De kunde 

upptäcka när något 

inte stämde och 

kontaktade läkare 

för att fortsätta 

behandling eller 

 

9 



 

 

 

6 

ändra medicinering. 

De var fokuserade på 

att undvika skada 

för patienten. Annan 

omvårdnads-

personal fokuserade 

på läkemedels-

hanteringen och 

klarade inte förstå 

helheten. De frågade 

sällan läkare eller 

leg. sjuksköterskor 

om patientens 

läkemedel, framför 

allt för att de på 

grund av okunskap 

inte upptäckte när 

något kunde vara fel. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindblad M, 

Flink M & 

Ekstedt M  

 

Safe medication 

management in 

specialized 

home 

healthcare – an 

observational 

study  

BMC Health 

Services 

Research  

(2017) 

Sverige 

Syftet är att 

beskriva vad som 

gör läkemedels-

hanteringen 

komplex och hur 

sjukvårds-

personal 

hanterar denna 

komplexitet i 

hemsjukvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation och skuggning i 

vardagligt arbete  

Intervjuer. 

Materialet analyserades med 

användning av Grounded 

theory 

 

 

 

 

Läkemedels-

hantering i 

hemsjukvård är 

komplex med oklara 

ansvarsområden, 

otillräckliga 

informationsvägar 

och svåra 

arbetsförhållanden. 

Läkemedels-

hanteringen från 

ordination till 

utdelning och 

uppföljning delades 

mellan kommunen, 

patienten, anhöriga 

och olika 

omvårdnads-

personal. Flera olika 

dokumentations-

system användes. 

Riktlinjer för hur 

läkemedels-

hanteringen skulle 

utföras fanns, men 

var svåra att följa. 

Sjuksköterskorna 

hittade egna 

lösningar för att 

läkemedels-
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7 

 hanteringen inte 

skulle leda till skada 

för patienten. 

9 Andersson F, 

Hjelm K 

 

Patient safety in 

nursing homes 

in Sweden: 

nurses´ views 

on safety and 

their role 

 

Journal of 

Health Services 

Research and 

Policy, 22, 1-7 

(2017) 

Sverige 

 

Att beskriva sjuk-

sköterskors 

uppfattning av 

patientsäkerhet. 

 

Kvalitativ, deskriptiv studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

av 15 st leg.sjuksköterskor 

Patienten och 

anhöriga ska känna 

sig trygga och 

delaktiga. Vården 

ska inte resultera i 

skada. 

Sjuksköterskorna 

betonar att det är 

viktigt att riktlinjer 

finns och följs, 

personalen arbetar 

mot samma mål, 

dokumentation och 

överföring av 

information viktig. 

Sjuksköterskorna 

upplever att brist på 

kunskap och intresse 

hos olicensierad 

personal leder till 

oönskade händelser. 

Olika 

läkemedelslistor/ 

läkemedels-

dokumentation 

inom sjukhusvård 

och den kommunala 

vården leder till 

brister i 

informations-

överföring och 

dubbel-

dokumentering. 

 

9 

10 Hernandez J 

 

Medication 

management in 

older adult: A 

narrative 

exploration 

Att belysa 

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

att vårda den 

multisjuka äldre 

som kräver 

behandling med 

multifarmaci. 

Kvalitativ metod med 

tredimensionell narrativ 

analys. 

15 st sjuksköterskor 

Tre teman framkom 

i studien. Mastering 

the art of the puzzle, 

den äldre multisjuka 

kommer i kontakt 

med många olika 

läkare inom olika 

specialiteter vilket 

leder till 

interaktioner av 
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8 

 

Journal of the 

American 

Association of 

Nurse 

Practitioners 

 

(2016) 

 

USA 

flera läkemedel. 

It takes a village, 

anhöriga och 

signifikanta andra är 

viktiga i vården av 

den äldre. Power in 

knowledge, 

sjuksköterskans 

kunskap är viktig för 

att informera och 

stärka den äldre och 

anhöriga i kontakt 

med läkare och 

förskrivning av 

mediciner.  

11 Olsson I, 

Wätterbjörk I, 

Blomberg K 

 

Registered 

nurses´ 

perception of 

their 

professional 

role regarding 

medication 

management in 

nursing care of 

the elderly 

 

Journal of 

Nursing 

Education and 

Practice 

 

(2014) 

Sverige 

Att beskriva 

leg.sjuk-

sköterskors 

uppfattning av 

sin professionella 

roll, i förhållande 

till läkemedels-

hantering i 

vården av äldre. 

Deskriptiv kvalitativ ansats. 

Innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman. 

Intervjuer med 16 st 

leg.sjuksköterskor från åtta 

äldreboenden. 

Sjuksköterskans roll 

beskrevs som central 

i läkemedels-

hanteringen. 

Resultatet och 

sjuksköterskans roll 

beskrevs som 

kontrollerande, 

lärande, 

initiativtagande, 

utförande, 

ensamarbetande, 

visionär, 

budbärande. 
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