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Sammanfattning
Bakgrund: I sjuksköterskans profession ingår att uppmärksamma vårdbehov. Dessa kan 
bland annat orsakas av läkemedelsrelaterade problem. Som stöd för att kunna upptäcka och
hantera felaktig läkemedelsanvändning finns bland annat EviDos. Det är ett verktyg 
innehållandes en doskalkylator samt information från SIL där bland annat FASS och 
interaktionsdatabasen SFINX även ingår. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av EviDos som 
läkemedelsstöd i deras arbete.
Metod: Studien hade en kvalitativ design. Intervjuer gjordes och analyserades med 
innehållsanalys utifrån inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) översiktsartikel.
Resultat: Ett tema visades om att EviDos är ett verktyg för att främja en säker 
läkemedelshantering. Temat kom fram ur kategorierna: förutsättningar för säker användning, 
sjuksköterskans ansvar för de utsatta samt trygg läkemedelshantering med stöd av EviDos.
För att kunna identifiera vårdbehov behövde sjuksköterskorna inhämta ett korrekt 
läkemedelsunderlag från patienterna och då var relationen dem emellan betydelsefull. De 
tyckte att EviDos underlättade deras arbete då det gav samlad läkemedelsinformation på ett 
tydligt sätt. Teamsamverkan behövde fungera för att de läkemedelsrelaterade problem 
sjuksköterskan uppmärksammade skulle kunna bedömmas och åtgärdas av läkaren. 
Slutsats: EviDos är ett verktyg som underlättar sjusköterskors arbete för att kunna identifiera 
risker och uppmärksamma vårdbehov relaterade till läkemedelsorsakade problem. Överlag 
var de överens om att verktyget hade en positiv inverkan på patientsäkerheten. Detta genom 
att de fick fram tillförlitlig information på ett snabbt sätt som gjorde att de kände en trygghet i 
arbetet med läkemedelshanteringen.

Nyckelord: Beslutsstöd, Hälsoinformatik, Intervjustudie, Läkemedelshantering, Polyfarmaci
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Inledning
Sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet är omvårdnad, men även kunskaper inom 

medicin och folkhälsa är betydelsefulla i sjuksköterskans profession (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009).  Efter examen ska sjuksköterskan kunna hantera läkemedel på 

rätt sätt, informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar samt kunna 

identifiera vårdbehov, vilket står beskrivet i Högskoleförordningen (SFS 1993:100). 

Läkemedel avses enligt läkemedelslagen (SFS 1992:859) substanser för att förebygga eller 

behandla sjukdom. Många äldre har flera sjukdomar med olika sorters läkemedel och 

behandlas av flera olika läkare samtidigt (FASS, 2014). Vid en studie i Sverige jämfördes 

potentiellt olämplig läkemedelsanvändning för de över 65 år som var hemmaboende jämfört 

med de som bodde på någon form av boende med insatser (Haasum, Fastbom & Johnell,

2012). De fann att 30 % av de som bodde på boende och 12 % av de som bodde hemma hade 

läkemedel som borde undvikas till äldre eller läkemedel som påverkade varandra och gav 

olämplig effekt. De som bodde hemma hade i snitt fyra olika läkemedel, medan de som 

bodde på boende i genomsnitt hade sju olika läkemedel (a.a.). Ett problem i sammanhanget 

kunde vara att ett komplett ordinationsunderlag saknades vid förskrivningen av läkemedel där 

annan pågående behandling var dokumenterad (FASS, 2014). Även Svensk

Sjuksköterskeförening (2014a) ser problem med att den ordinerade läkemedelsbehandlingen 

inte finns samlad i en informationskälla. Vidare skriver de att tekniska system som förhindrar

felanvändning av läkemedel borde finnas och förbättringsåtgärder göras, såsom exempelvis 

datorprogram som varnar vid förskrivning och orimliga doser av enskilda läkemedel (a.a.).

Läkemedelsorsakad sjuklighet finns beskrivet av Socialstyrelsen (2014). De har även 

sammanställt en lista över olämpliga läkemedel för äldre personer (Socialstyrelsen, 2015a). 

Som stöd till sjuksköterskan för att kunna identifiera risker i samband med 

läkemedelshanteringen och upptäcka vårdbehov finns bland annat EviDos. Det kan användas

för att upptäcka läkemedelsrelaterade problem för att på så sätt kunna undvika olämpligt 

läkemedelsintag som förskrivits. EviDos (2015) är ett webbaserat läkemedelsstöd som bland 

annat kan kontrollera om olämpliga läkemedelskombinationer finns, kontrollräkna en 

dosering och visa om den är orimlig samt visa information från FASS. Eftersom inga studier 

var gjorda på EviDos gjordes en undersökning, med intervjuer, för att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av EviDos som stöd i arbetet kring individers läkemedel. 
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BAKGRUND 
I sjuksköterskans profession och kompetensområde ingår det ämneskunskaper, professionella 

färdigheter och en etisk dimension som grund men även ett antal kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014b). Enligt Leksell och Lepp (2013) har sex kärnkompetenser 

arbetats fram utav Institute of Medicine (IOM) och Quality and Safety Education for Nurses

(QSEN) i USA. Även i Sverige är dessa sex kärnkompetenser vedertagna och beskrivs av 

Svensk Sjuksköterskeförening (2015) som personcentrerad vård, säker vård, informatik, 

samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Den etiska dimensionen för 

sjuksköterskor utgår gemensamt från International Council of Nurses (ICN) etiska kod och 

visar att sjuksköterskor även har ett moraliskt ansvar för bedömningar och beslut som görs 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014c). Läkemedelshantering är en vanlig arbetsuppgift för 

sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014a). För att läkemedelshanteringen ska 

kunna fungera tillfredställande är kunskaper inom ämnet betydelsefulla men även de 

professionella färdigheterna, den etiska dimensionen samt kärnkompetenserna.

Läkemedelsrelaterade problem i vården
Socialstyrelsen (2014) uppskattade i sin rapport om läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre, 

att drygt 8 % av de äldres akuta sjukhusinläggningar berodde på läkemedelsbiverkningar. Av 

dessa skulle 60 % av de akuta inläggningarna kunna undvikas. Socialstyrelsen (2015b)

definierar läkemedelsbiverkan som en “ogynnsam och oavsedd reaktion på ett läkemedel”. 

Faktorer som ökar riskerna för biverkningar är hög ålder, nedsatt njurfunktion och 

polyfarmaci (Socialstyrelsen, 2014).  Polyfarmaci beskrivs i FASS (2014) som flera 

läkemedel som används samtidigt. Då två eller flera läkemedel används samtidigt finns risk 

att de interagerar med varandra, alltså att de påverkar varandra (a.a.). Holm, Eiermann, 

Eliasson och Mannheimer (2014) hade under en fyramånadersperiod år 2010 undersökt 

kombinationer av läkemedel som interagerade med varandra och som förskrivits till patienter

i Sverige. De fann att utav dem hade 38 % läkemedelskombinationer som var C-interaktioner 

och 3,8 % var D-interaktioner (a.a.). C- och D-interaktioner innebär enligt SFINX-

interaktionsdatabas att de bör undvikas eller behöver följas upp (Böttiger m.fl. 2009).

För att möta de utmaningar som fanns i vården gällande läkemedel utvecklades en nationell

läkemedelsstrategi så att myndigheter, hälso- och sjukvård och andra organisatorer skulle 

kunna samverka och arbeta mot samma mål (Regeringskansliet, 2014). Den nationella 
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läkemedelsstrategin beskriver att biverkningar, olämpliga läkemedelskombinationer, 

oavsiktlig dubbelmedicinering och bristande följsamhet till ordinationer skapar

läkemedelsrelaterade problem. En orsak till dessa läkemedelsrelaterade problem kan bland 

annat vara att informationen om patienternas samlade läkemedelsbehandling saknas. Denna 

information finns i flera olika läkemedelslistor och register. Uppgifter om ordinerade 

läkemedel finns i olika läkemedelslistor i olika journalsystem, i receptregistret finns giltiga 

recept och läkemedel som inte hämtats ut finns dokumenterade i läkemedelsförteckningen. 

Informationen stämmer kanske inte ens med patientens uppfattning om sin 

läkemedelsbehandling (a.a.). 

Följden med att informationen är spridd i olika läkemedelslistor och register gör att det kan

brista i informationsöverföringen och kommunikationen mellan olika instanser och patienten 

vid övergången mellan olika vårdenheter (Socialstyrelsen, 2015c). Bristande 

informationsöverföring mellan aktörer i vården kan påverka patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen, 2015d).  Likväl kan brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och 

patienter ha en påverkan på patientsäkerheten. I dessa fall kan det göra så att patienten 

missförstår sin medicinering och kanske inte förstår när eller hur medicinen ska tas (a.a.).  

Patientsäker vård syftar till att skydda mot vårdskada (Socialstyrelsen, 2015c). Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär en vårdskada när en patient drabbas av 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som hade kunnat undvikas om rätt 

åtgärder vidtagits vid dennes kontakt med hälso- och sjukvården. Patienter som är i en 

situation där de är i behov av omvårdnad ska inte behöva riskera att drabbas av en vårdskada 

som skulle kunna undvikas (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). Sjuksköterskan utgör en 

skyddsbarriär för att vårdskador gällande läkemedelsbehandlingen ska kunna undvikas. 

Dessutom bildar patienter som har kunskap om sin läkemedelsbehandling ytterligare ett 

skydd mot det (a.a.).

Läkemedelshantering utifrån sjuksköterskans roll
När patienten befinner sig utanför sjukhuset är det läkaren eller sjuksköterskan som är

ansvariga för att sammanställa patienternas alla aktuella läkemedelsordinationer på ett 

ordinationskort så det tydligt framgår vilken medicin patienterna bör använda och vem som 

ordinerat vad (SOSFS 2000:1). Patienterna har enligt patientlagen (SFS 2014:821) rätt till en 

fast vårdkontakt, alltså någon personal inom hälso- och sjukvården då det behövs, för att 

värna om dennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Enligt lag har

6



därmed även sjuksköterskan som är patientansvarig skyldighet att ta reda på vilka mediciner 

patienterna använder och då även se över vårdbehovet för att kunna identifiera eventuella 

risker gällande patientens mediciner.

Så som Alvsvåg (2014) har beskrivit Kari Martinsens övergripande omvårdnadsfilosofi 

innefattas det i omsorgen även ett moralbegrepp som är knutet till principen om att ta ansvar 

för de svaga. Det största ansvaret har sjuksköterskan för de patienter som på grund av 

sjukdom, ålder eller andra omständigheter är svaga, plågade eller beroende av omsorg och 

särskilt de som inte kan återfå sitt oberoende. I omvårdnaden ingår både sjuksköterskans 

möte med patienten och de handlingar som utförs, baserat utifrån en professionell och etisk 

bedömning med hänsyn till hela patienten och dess situation. Sjuksköterskan har även en 

funktion som patientens ställföreträdare, en slags representant, i de situationer där patienten 

behöver extra stöd. (a.a.). Denna omvårdnad och etiska dimension är betydelsefull, även

gällande läkemedelshanteringen. Genom att sjuksköterskan använder sig av EviDos för att 

kunna identifiera risker i samband med läkemedelshanteringen och på så sätt kunna upptäcka 

vårdbehov relaterade till det, tas ett större ansvar för patienter som på grund av olika 

omständigheter inte har full insikt i sin läkemedelbehandling. Det är en betydelsefull del så

läkemedelrelaterade problem ska kunna undvikas.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2000:1) ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas till patienter som är

75 år eller äldre och har fem läkemedel eller mer. Denna genomgång görs för att lyfta och 

åtgärda eventuella läkemedelsrelaterade problem. Detta ska göras vid läkarbesök i öppenvård, 

inskrivning i slutenvård, påbörjad hemsjukvård och inflyttning i boende som omfattas av 

hälso- och sjukvårdslagen. Då patienterna har hemsjukvård eller bor på boende som omfattas 

av hälso- och sjukvårdslagen ska dessa årligen erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång

(a.a.). Denna enkla genomgång är en process i flera steg och där har patientansvarig 

sjuksköterska en betydelsefull roll gällande att sammanställa patienternas läkemedel utifrån 

vad som faktiskt tas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014a). När uppgifterna samlats in är det 

läkaren som därefter bedömer helheten med läkemedelsbehandlingen, om den är 

ändamålsenlig och säker (a.a.) Skulle det efter den finnas kvarstående läkemedelsrelaterade 

problem ska en fördjupad läkemedelsgenomgång erbjudas (SOSFS 2000:1). När läkaren 

anser att behov finns ligger det på dennes ansvar att samarbeta med annan vårdpersonal 

såsom andra läkare och sjuksköterskor (a.a.).
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Gällande samverkan i team tryckte Fewster-Thuente (2015)  på betydelsen av ett bra och 

givande samarbete mellan läkare och sjuksköterska för att driva arbetet framåt. Strävan efter 

gemensamma mål mellan de båda professionerna bidrog till en mer patientsäker vård (a.a.). 

Faktorer som hämmade teamarbetet visades i studien av Shaw, De Lusignan och Rowlands

(2005) där läkare och sjuksköterskor intervjuades i primärvården i England. Dessa hämmande 

faktorer var brister i kommunikationen, brister i gemensamma mål och hierarkiska strukturer 

(a.a.). 

Läkemedelsstöd för sjuksköterskor
Svensk sjuksköterskeförening (2012) har arbetat fram en kompetensbeskrivning som heter

Hälsoinformatik för legitimerad sjuksköterska och för legitimerad sjuksköterska med 

specialisering inom hälsoinformatik. Den beskriver hälsoinformatik som olika tekniska sätt 

för att samla in, hantera och utvärdera information inom hälso- och sjukvård. Enligt den ska

sjuksköterskan på grundnivå bland annat kunna använda kliniska beslutsstöd och dess 

uppmärksamhetssignaler (a.a.). För förskrivare finns SIL integrerat i samtliga landsting som 

stöd i läkemedelshanteringen (Inera, 2015). SIL står för svenska informationstjänster för 

läkemedel och är en databas som samordnar kvalitetssäkrad läkemedelsinformation från flera 

källor. Dessa är bland annat SFINX-interaktionsdatabas, FASS och en informationsdatabas 

om läkemedel gällande fosterpåverkan och amning (a.a.).

Interaktionsdatabasen SFINX (Swedish Finnish interaction x-referencing) skapades av 

Karolinska institutet, Åbo universitetssjukhus och institutionen för läkemedelshantering vid 

Stockholms läns landsting (Böttiger m.fl. 2009). Databasen tillhandahåller förskrivare med 

information så utvärderingar av interaktioner kan göras och som kan integreras med 

befintliga journalsystem. Informationen består av korta och koncisa konsekvenser och 

rekommendationer om hur effekten av interaktionen kan övervakas, om dosen behöver ändras 

eller vilka alternativa läkemedel som kan användas för att undvika interaktion. Interaktioner 

klassade som A innebär att de inte har någon klinisk relevans. B innebär att interaktionen är 

osäker eller kan variera. C innebär att interaktionen kan hanteras, genom exempelvis 

dosjustering. D innebär att interaktionen skulle behöva undvikas. I Sverige är databasen 

offentlig och tillhandahålls via det webbaserade varningssystemet Janus. SFINX innehåller 

inte information som är patientspecifik eller interaktioner som beror på dos, njurfunktion, 

enzymer eller receptorer (a.a.).
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Andersson, Böttiger, Lindh, Wettermark, och Eiermann (2013) har studerat 

läkemedelsinteraktioner i primärvården. De använde sig av databasen SFINX som 

kontrollerade läkemedelsinteraktioner. De studerade skillnaden före införandet av SFINX och 

efter. Som jämförelse hade de en kontrollgrupp som inte använde databasen. Resultatet 

visade att de allvarligaste läkemedelsinteraktionerna, klass D, minskade med 17 % efter att 

SFINX hade införts medan ingen skillnad sågs i kontrollgruppen (a.a.).

Ett nödvändigt hjälpmedel vid läkemedelshantering är FASS för att sjuksköterskan ska kunna 

kontrollera och bedöma rimligheten i givna ordinationer (Björkman, 2009). FASS står för

farmaceutiska specialiteter i Sverige och finns fritt tillgängligt på internet. Det är

läkemedelsindustrins gemensamma läkemedelsförteckning som används som en handbok vid 

läkemedelshantering. FASS används bland annat för att kontrollera en given ordination

gällande bland annat läkemedlens administrationssätt, indikationer som var anledningen till 

läkemedelbehandlingen, kontraindikationer som är anledningen till varför ett läkemedel inte 

ska ges samt vad som är en normaldos (a.a.).  

EviDos (2015) är ett kliniskt beslutsstöd som sjuksköterskor kan använda sig av. Det är ett 

tekniskt webbaserat verktyg som syftar till att ge stöd kring läkemedelshanteringen. Med stöd 

av EviDos kan sjuksköterskorna kontrollera om det finns några läkemedelsinteraktioner bland

de läkemedel som skrivs in. Det hjälper till med att räkna ut en ordination, kontrollräkna 

dosering samt har en inbyggd funktion som visar på orimlig dosering. EviDos hämtar

information från den kvalitetsäkrade tjänsten SIL (a.a.). Via inköpta licenser är det möjligt att 

logga in i EviDos (E-L. Eitrem, personlig kommunikation, 25 november, 2015). Den 

inbyggda doskalkylatorn är utvecklad av skaparen till EviDos och innefattar ungefär 100 

läkemedel. Vid ändring av dosering på FASS låser sig doskalkylatorn och behöver

uppdateras för att undvika räknefel (a.a.). Det finns även en nedladdningsbar app, kallad 

MediHand, som komplement till datorn där funktionerna är liknande de som finns i datorn

(EviDos, 2015). Denna app har även en funktion som påminner om när det är dags för 

medicinintag. Appen finns tillgänglig till Iphone och Ipad (a.a.). Eftersom inga studier var

gjorda om EviDos var det betydelsefullt att genomföra en empirisk studie för att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att använda EviDos. 
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Syfte
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av EviDos som 

läkemedelsstöd i deras arbete.

Metod

Design
Undersökningen genomfördes som en kvalitativ intervjustudie, vilket enligt Henricson och 

Billhult (2012) kunde användas för att studera personers erfarenheter. Enligt Kristensson 

(2014) utgår den kvalitativa forskningen från individens perspektiv, att dennes 

verklighetsuppfattning är individuell och formas utifrån tolkningar. Vidare skrev Henricson 

och Billhult (2012) att erfarenheterna kunde beskrivas och samlas in via intervjuer. 

Intervjupersonen blev därmed en viktig del i skapandet av materialet, vilket gjorde att det var

viktigt att ha ett öppet förhållningssätt mot det som undersöktes (a.a.). Intervjuerna skedde 

utifrån en semistrukturerad intervjuguide, vilket enligt Danielsson (2012) kunde användas 

som stöd för en flexibel intervju med öppna frågor kopplade till syftet som det var väsentligt 

att berätta om inom den tidsram som fanns.

Urval
Kontakt med grundaren till EviDos togs via telefon. Ett möte genomfördes i början på maj 

2015 då information gavs till grundaren om studien och grundaren gav information om 

EviDos. Muntligt godkännande gavs om att få genomföra studien. De yrkesgrupper som har

EviDos som stöd i arbetet är sjuksköterskor, tandläkare och apotekare i Sverige (E-L. Eitrem, 

personlig kommunikation, 5 maj, 2015). Inklusionskriterier i denna intervjustudie var 

sjuksköterskor inom Blekinge län som använt hjälpmedlet EviDos på datorn i sitt arbete i 

minst ett halvår. Med hjälp av grundaren på EviDos valdes tre arbetsplatser ut. På dessa 

arbetsplatser arbetade sjuksköterskorna i hemsjukvården, på 1177 sjukvårdsupplysningen 

samt som demenssjuksköterskor. Enligt Kristensson (2014) blev det därmed ett avsiktligt 

urval för att kunna hitta personer som var typiska för det som skulle undersökas. Deltagare 

tillfrågades därefter utifrån en strävan om att få en variation i urvalet, vilket enligt 

Kristensson (2014)  kunde ge en spridning av erfarenheterna kring det som undersöktes.
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Datainsamling
Kontakt togs i maj 2015 med kontaktpersoner för respektive arbetsplats för att informera dem 

och deras chefer via e-post om studien och dess upplägg. Kontakt togs igen i början av 

oktober 2015 och efter godkännande om att studien kunde genomföras inom ramarna för 

respektive arbetsplats verksamhet togs kontakt med potentiella deltagare via e-post. Då fick 

de fördjupad skriftlig information om studien (Bilaga 1). Därefter bokades intervjuer via 

telefon.  Detta gjordes en vecka innan första intervjun genomfördes, vilket enligt Kristensson 

(2014) var viktigt så de som var intresserade av att delta i studien fick tid på sig att fundera på 

om de ville vara med. Vid alla steg informerades eventuella deltagare i studien om att de när

som helst fick dra sig ur utan att behöva uppge någon anledning till detta, vilket 

överensstämmer med de etiska riktlinjerna av World Medical Association (2013). 

Det gjordes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2) att ha som stöd under intervjuerna

med öppna frågor, frågeområden och följdfrågor utifrån syftet. Danielsson (2012) beskrev att 

en sådan kunde vara ett stöd för en flexibel intervju. Ett informerat samtycke gavs och 

spelades in först på varje enskild intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas 

arbetsplatser i avskilda rum som de valt ut och spelades in via mikrofon på lösenordsskyddad 

dator. Utifrån de svar som gavs ställdes följdfrågor och enligt Danielsson (2012) behövde 

frågorna inte ställas i den ordning de stod i frågeformuläret vilket gjorde att intervjuerna 

kunde anpassas efter det som kom fram i dem.  

En provintervju gjordes som båda författarna var med på. Enligt Danielsson (2012) görs en 

provintervju för att testa frågorna i intervjuguiden, den tekniska utrustningen, 

tidsdispositionen samt rollen som intervjuperson. Efter transkribering av intervjun och 

handledning beslutades det gemensamt att resterande intervjuer gjordes av endast en och 

samma författare samt att den semistrukturerade intervjuguiden ändrades i viss mån innan 

nästa intervju. Den inledande frågan, som enbart tog upp användningen av EviDos, gjordes 

om till två större öppna frågor. De handlade istället om i vilka sammanhang sjuksköterskorna 

använde EviDos samt beskrivning av ett patientfall då de använt EviDos. Följfrågorna under 

frågeområdena gjordes om så de blev kortare och mer som stödord.  

Totalt gjordes fem intervjuer, inklusive provintervjun, som varade mellan 19 och 35 minuter. 

De resulterade i sammanlagt 36 sidor transkriberat avidentifierat material med pauser och 
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känsloyttringar i tabellform så som Kristensson (2014) beskrivit i sin intervjumall med 

inledande information om intervjunummer, datum, namn på intervjuperson, längd på 

intervjun och koder för deltagare (exempelvis ssk 1), och därefter löpande rader för 

respektive frågor och svar. Intervjuerna lyssnades sedan igenom i sin helhet av båda 

författarna för att säkerställa att de transkriberats så de stämde överens med det som sagts av 

deltagarna. 

Dataanalys
Det transkriberade materialet bearbetades och analyserades utifrån inspiration från 

Graneheim och Lundmans (2004) översiktsartikel gällande kvalitativ innehållsanalys så som 

de ansåg den kunde användas inom omvårdnadsforskning på denna nivå. Det karakteristiska 

med kvalitativ innehållsanalys är att med den kan fokus vara gentemot syftet och dess 

sammanhang samt visa på skillnader och likheter i materialet på både en manifest och latent 

nivå (a.a.). 

Det transkriberade materialet lästes igenom två gånger av författarna för att få en 

helhetskänsla av materialet och dess innehåll. Analysen då lämpliga meningsenheter valdes ut 

gjordes på manifest nivå, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebar att beskriva 

det synliga och uppenbara i texten. En meningsenhet är ord, meningar eller stycken som 

hänger samman inom ett innehållsområde där delar av texten handlar om ett specifikt ämne. 

Viktigt då lämpliga meningsenheter väljs är att de inte är för stora då de i så fall kan innehålla 

flera betydelser, men inte heller vara för små då innehållet annars kan bli fragmenterat (a.a.). 

Momenten i analysprocessen kunde följas genom att det transkriberade materialet kopierades 

till en ny tabell, där de löpande raderna blev till två kolumner. Meningsenheter från olika 

innehållsområden valdes ut från hela det transkriberade materialet och skrevs in i den tomma 

kolumnen, med syftet bredvid för att behålla fokus. I nästa steg kopierades det materialet och 

ytterligare två kolumner lades till där kondenserad text och dess koder skrevs in. Endast

intervjustycken där meningsenheter valts ut sparades. Texten kondenserades så som 

Graneheim och Lundman (2004) beskrivit processen då texten kortas ner men kärnan bevaras 

i meningsenheten. I de fall en känsla för en viss kod fanns skrevs den i kolumnen bredvid. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att genom att sätta en kod på den kondenserade 

texten tillåts det att se texten på ett nytt och annorlunda sätt men som kan förstås i relation till 

texten. Detta kallar de för abstraktion av texten, att texten tolkas och beskrivs på en högre 
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logisk nivå (a.a.). Dessa steg i analysen gjordes av båda författarna gällande den första 

intervjun för att sedan diskutera analysprocessen vid ett handledningstillfälle. 

Dessa stegen i analysarbetet delades upp så författarna gjorde två var av resterande intervjuer. 

I det sista steget kontrollerade författarna hur och vilka meningsenheter som valts ut samt 

diskuterade gemensamt vilka som skulle behållas och vilka delar som skulle ingå för att 

kärnan i intervjustycket skulle bevaras. Slutligen togs intervjutexten bort och koder 

diskuterades fram, rader numrerades innehållandes kolumner med meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter och dess koder. 

Tabell 1. Schematisk bild över analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Ssk:
1

nr 29

… inte bara namnet utan du 
ska ha styrkan med dig så att 
det blir riktigt.

Namn och 
styrka så det 
blir riktigt.

Skriva rätt Korrekt
läkemedels-
underlag

Förutsättningar 
för säker 

användning

Ssk:
1

nr 42

... vara ett team runt 
patienten och alla 
behövs…//..ansvar för olika 
saker

Olika ansvars-
områden i 
teamet

Team-
samverkan

Samverkan 
med läkare

Ssk:
2

nr 17

... vi har det som ett 
komplement i våran roll…

Komplement i 
rollen 

Komplement Ansvarskänsla 
i professionen

A
nsvar för 

de utsatta

Ssk:
5

nr 5

... flera kliniker..//..lång lista 

..//..misstänker ..//.. 
interaktioner  ..//.. 
läkemedlen patienten 
använder, lägger in dem i 
EviDos och får fram de där 
interaktionerna

Läkemedel 
från olika 
kliniker som 
läggs in i 
EviDos för att 
få fram 
interaktioner

Interaktions-
misstanke 
vid 
polyfarmaci

Ansvarskänsla 
gentemot 
patienten

Dessa utvalda meningsenheter, tillsammans med dess kondensering och kod, skars ut och 

sattes upp på olikfärgade papper för att se likheter och skillnader i materialet, samt för att 

kunna finna kategorier och underkategorier (Tabell 1.). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) var detta precis som vid skapandet av koder en abstraktion av texten, att den tolkades 

och beskrevs på en högre nivå. Diskussioner fördes författarna emellan för att finna 

kategorier och underkategorier som stämde överens med materialet, vilket även diskuterades 

vid både handledningstillfälle och mittseminarie. Ett tema framkom som enligt Graneheim 

och Lundman (2004) var en tolkning av det som band samman de kondenserade 

meningsenheterna, koderna och kategorierna. Ett tema kunde ses som det latenta innehållet 

från texten (a.a.). 
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Graneheim och Lundman (2004) har beskrivit det som en viktig process att kunna röra sig 

mellan delarna och hela texten. Då resultatet skulle skrivas lästes först alla transkriberade 

intervjuer för att återigen få en känsla för helheten och därefter skrevs resultatet baserat på 

delarna med meningsenheter, dess kondenserade text och koder som var indelade i kategorier 

och underkategorier. I resultatet beskrevs först kort hur EviDos kunde användas på de olika 

arbetsplatserna av sjuksköterskorna. Beskrivningarna av patientfallen hanterades som resten 

av den transkriberade texten, alltså uppdelade i meningsenheter. Några dagar senare lästes det 

preliminära resultatet och jämfördes med innehållet i de transkriberade intervjuerna för att se 

så inga viktiga delar missats. Några kompletteringar i en del meningar gjordes i resultatet 

vilket gav dem ytterligare djup. Vissa meningar lades till från de beskrivna patientfallen för 

att ytterligare illustrera dem och ge ökad förståelse för dem. Dessa steg gjordes tillsammans 

och genom diskussioner framkom det slutgiltiga resultatet.

Etiska överväganden
Ansökan gjordes till Etikkommittén Sydost (2015) för etisk rådgivning, dnr. EPK 302-2015.

Synpunkter gällande intervjuns längd, frågeguiden, konfidentialiteten samt rapporteringen av 

resultaten togs i beaktande. För att försvåra identifieringen benämndes sjuksköterskorna som 

ssk 1 och så vidare. Identifieringen försvårades även genom en strävan om att försöka få ett 

så jämt antal personer från de olika arbetsplatserna som möjligt. Inspelat källmaterial 

behandlades konfidentiellt och förvarades så inga obehöriga hade tillgång till det med hänsyn 

till personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Intervjuerna transkriberades och kodades. 

Kodnyckeln förvarades så obehöriga inte hade tillgång till den och förvarades på annat ställe 

än de transkriberade intervjuerna. Efter uppsatsens godkännande förstördes källmaterialet.

Studien följde de principer som finns angivna i Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2013). Detta gällde även efter att medgivande getts via ett informerat samtycke. 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om syfte och metoder, samt att det var 

frivilligt att delta i studien.

Resultat
Sjuksköterskorna hade använt EviDos i sitt arbete mellan ett till två år. Då EviDos började 

användas ingick en utbildning om verktyget. Sjuksköterskorna på de olika arbetsplatserna 

använde EviDos i olika sammanhang såsom vid rådgivning då patienter ringde och ställde

14



frågor, inför läkemedelsgenomgångar tillsammans med patienten då misstanke väckts om att 

patienten inte mått bra av sin medicinering samt vid nybesök som vid misstanke om demens.

Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenheter av EviDos kunde sammanfattas i det 

övergripande temat om att EviDos är ett verktyg för att främja säker läkemedelshantering.

Temat bestod av tre kategorier: förutsättningar för säker användning, sjuksköterskans ansvar 

för de utsatta samt trygg läkemedelshantering med stöd av EviDos. Var och en av 

kategorierna bestod av ett antal underkategorier (Figur 1.).

Figur 1 Tema, kategorier och underkategorier.

Förutsättningar för säker användning

Säkert läkemedelsunderlag

Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att förhöra sig om vad patienten faktiskt tog av sina 

mediciner. Detta för att ett korrekt läkemedelsunderlag behövde inhämtas från patienten 

eftersom det skulle skrivas in läkemedelspreparat och styrka i EviDos utifrån vad patienterna

använde för mediciner. Det kändes svårt i vissa fall, som till exempel då patienten hade svårt

att själv redogöra för sina mediciner och inte hade någon som stöttade dem med det. Inför 

läkemedelsgenomgångar togs det ut en läkemedelslista ifrån vårdcentralen och tillsammans 
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med patienten vid hembesök, frågades det om läkemedelsintaget för att få en överblick. Det 

fanns en osäkerhet om att patienten kanske inte berättade om all medicinering. För att kunna 

få ett korrekt läkemedelsunderlag utav patienten nämndes betydelsen av att bygga en relation 

till patienten samt att det var viktigt att ta sig tid för detta i mötet med patienten. 

“... en viktig del i att förhöra sig om vad patienten faktiskt tar, och det 

stämmer ju inte alltid med den listan som finns i själva systemet” (Ssk 1).

Samverkan med patient

Sjuksköterskorna vid telefonrådgivningen upplevde att patienterna som ringde till dem hade 

ett större egenansvar för sin medicinering än vad de andra sjuksköterskorna i studien 

upplevde att deras patientgrupper kunde ha. Vid telefonsamtal om medicinering kunde dock 

även denna patientgrupp ha svårt att redogöra för sina mediciner. Då EviDos anmärkte på 

eventuella medicinska konsekvenser som patienten borde vara observant på, gavs information

om dem till patienten. Vid enklare läkemedelsfrågor såsom till exempelvis om Panodil kunde 

tas med Kåvepenin sågs det endast som en upplysning som inte behövde dokumenteras. 

Däremot dokumenterades det kring mer djupgående frågor. Vid frågor kring läkemedel som 

visade på allvarliga interaktioner eller som sjuksköterskorna hade svårt att svara på hänvisade 

de patienterna vidare till behandlande läkare, läkemedelsupplysningen eller 

giftinformationscentralen beroende på situationen.

“... det kan ju vara lite upp till patienten själv också att bedöma för och 

nackdelar med en medicin och klarar man inte av den bedömningen själv 

som patient, ja då får man prata med doktorn” (Ssk 3).

Samverkan med läkare

Vid det patientnära arbetet såg sig sjuksköterskorna som jobbade med denna inriktning sig 

som en betydelsefull del i teamet kring patienten. De såg det som sitt ansvar att 

uppmärksamma läkaren då patienterna inte mådde bra. Exempel då patienterna inte mådde 

bra kunde vara ett uppkommet förvirringstillstånd. Andra situationer kunde vara då 

sjuksköterskan fick en ny patient och skulle sammanställa ordinationerna. Exempel fanns där 

patienten var svårt hjärt-kärlsjuk, hade diabetes, var nedstämd, hade ångest samt eventuell 

demensutveckling och samtidigt hade så många preparat som 14 olika läkemedel. 

Sjuksköterskorna sammanställde ett underlag med hjälp av EviDos för att sedan 

uppmärksamma läkaren om svårigheter som hittats, vilket de kände kunde vara en känslig del 
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i teamsamverkan. De insåg att det kunde finnas en medvetenhet från läkarens sida om viss 

nödvändig medicininteraktion med tanke på patientens tillstånd, men kanske inte alltid.

“... det kanske inte alls är den doktorn som är orsak till att det har blivit 

såhär utan bara det att man gör doktorn uppmärksam på att här kanske 

man behöver se över läkemedelslistan” (Ssk 1).

Sjuksköterskorna upplevde en bristande läkarkontinuitet, att patienten träffade olika läkare 

och att det övergripande ansvaret inte alltid fungerade. Vid inlämning av underlag från

EviDos och inbokning av läkarbesök då patienten inte mått bra hade det inte alltid vidtagits 

åtgärder från läkarhåll. Istället gjordes hembesök tillsammans med annan läkare, 

sjuksköterska, patient och anhöriga, och efter det gjordes förändringar i medicineringen. Vid 

detta upptäcktes det att det behövdes läkare kopplade till verksamheten för att EviDos skulle 

kunna användas fullt ut, då fast läkare saknats med förståelse för EviDos. Läkarna behövde 

förstå konceptet med EviDos för att gensvaret skulle kunna bli bättre. Då teamarbetet 

fungerat med läkaren och förståelse kring EviDos hade funnits, upplevde sjuksköterskorna att 

underlaget från EviDos hade gjort nytta.

“Så det var väl mera min första kontakt med EviDos, att jag inte fick 

något gensvar från läkarna” (Ssk 5).

Sjuksköterskans ansvar för de utsatta

Ansvarskänsla i professionen

Sjuksköterskorna liknade det vid ett detektivarbete för se om de läkemedel patienterna 

använde stämde med den läkemedelslista som fanns. Då sjuksköterskorna misstänkte 

problem i patientens situation kopplade till medicineringen lades läkemedlen in i EviDos för 

att kunna upptäcka eventuella risker kopplade till det. Att lägga in läkemedlen i EviDos såg 

sjuksköterskorna som en åtgärd utöver det som de var ålagda att göra baserat utifrån ett eget

intresse. 

“Jag lägger inte in det om det inte är några uppenbara problem, utan det är 

som en extra tillgång att kunna ta till detta för att kunna se” (Ssk 2).

Vid hög arbetsbelastning kunde det bli bortprioriterat för det upplevdes att det tog tid att 

logga in och skriva in läkemedlen i EviDos.
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“... så tänker man kanske att man ska göra det när man får en liten, liten 

lucka eller såhär, men den luckan kommer sällan (Ssk 1).

Vid arbete på andra arbetsplatser och tillgång till EviDos inte fanns, saknades verktyget då 

det hade underlättat för att lättare kontrollera rimligheten i givna ordinationer.

“När läkaren ordinerar medicin där så är det vi som ska dela ut medicinen 

och delar vi ut den är vi ansvariga för att det är rätt dos och då vill man 

kanske motkolla så att läkaren har ordinerat rätt, för sin egen skull om inte 

annat” (Ssk 4).

Ansvarskänsla gentemot patienten

Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att stötta individerna i läkemedelsproblematiken. De 

ansåg att ett stort ansvar låg på den enskilde individen men för de mest utsatta behövde 

sjukvården ta ett större ansvar. Sjuksköterskorna i det patientnära arbetet kände ett ansvar för 

att få en korrekt bild av patienternas läkemedelsintag när de hade väldigt mycket läkemedel, 

vid beteendeförändringar eller när de inte mådde bra på annat vis. Detta för att det då väcktes 

en tanke om eventuella läkemedelsrelaterade problem som kunde bero på interaktioner. 

“Fast de jag pratar om är väl de som vi egentligen har det största ansvaret 

om” (Ssk 5).

Då journalen eller läkemedelslistan inte fanns att tillgå kände sjuksköterskorna att de behövde 

vara lite restriktiva med information som de gav patienterna.

Läkemedelsrelaterade problem

Sjuksköterskorna upplevde att EviDos kändes som ett verktyg som gagnade patienternas 

säkerhet. Det nämndes att det användes som ett verktyg för att upptäcka risker, lite som 

arbetet med Senior Alert var. Det påpekades att risk för fall skulle kunna undvikas om en 

ordentlig läkemedelsgenomgång gjordes. Sjuksköterskorna berättade om olika upplevda 

läkemedelsrelaterade problem men nämnde att de först inte visste exakt på vilket sätt EviDos 

kunde vara ett stöd förrän de provat verktyget. Sjuksköterskorna upplevde det som ett 

problem när individerna hade flera sjukdomar och fick vård på olika kliniker, eftersom det 

medförde att den samlade överblicken kunde saknas gällande läkemedelslistan och

patienterna kunde ha många olika läkemedel. Som exempel nämndes det att fallolyckor och 

förvirring kunde bero på att medicinlistan inte justerats. De kände även att kunde brista i
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information från läkaren vilket gjorde att individer hade funderingar kring läkemedlen när de 

kommit hem. Sjuksköterskorna kände även att det fanns en okunskap hos individerna kring 

läkemedlen och dess synonympreparat som apoteken, men även andra affärer säljer. Detta 

ökade risken för att läkemedel med samma verksamma substans feldoserades i tron om att det 

var olika läkemedel. Med EviDos kände de att de hade ett verktyg som kunde ge stöd i 

arbetet med de läkemedelsrelaterade problemen. 

“Det finns ju många som har farliga mediciner där det läggs på och läggs 

på, rätt vad det är, symtomen kommer, de läggs in för det” (Ssk 5).

Trygg läkemedelshantering med stöd av EviDos 

Tydlig information från läkemedelsstödet

Sjuksköterskorna upplevde att information från EviDos gav dem en samlad bild över 

medicineringen hos patienterna som de kunde lita på eftersom EviDos baserades på underlag 

från FASS.  Informationen var tydlig, den talade inte bara om att det fanns en risk utan även 

vilka riskerna var med medicineringen. Denna information kunde ibland vara överraskande 

och innefatta interaktioner där läkemedelskombinationerna kunde öka blödningsrisken hos 

patienten, skapa ett förvirringstillstånd eller ta bort effekten av blodtryckssänkande 

läkemedel. EviDos beskrev även hur detta kunde undvikas. 

“... det står ju i klartext också hur det interagerar och vad man ska vara 

försiktig med. Vad man ska göra för att undvika det, flytta fram en dos på 

ett piller kanske en timme senare” (Ssk 5). 

Tidigare fick sjuksköterskorna leta länge på FASS och ändå kände de sig osäkra. Med stöd av 

EviDos kändes det skönt att de snabbare kunde ge ett rakt och säkrare svar gällande bland 

annat indikationer, kontraindikationer, biverkningar, dosering, hur läkemedlet skulle tas och 

även se lämplighet vid graviditet eller amning. Sjuksköterskorna tyckte det var bra att lätt 

kunna se vilka synonympreparat som fanns då sökning gjordes utifrån det, exempelvis då 

patienten undrade efter att ha fått medicinen utbytt på apoteket mot ett annat 

synonympreparat. Dock saknades viss information om alkohol, naturläkemedel och vitaminer 

i EviDos men sjuksköterskorna insåg då det inte heller stod med i FASS kunde EviDos heller 

inte ha informationen.
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EviDos som tekniskt läkemedelsstöd

Sjuksköterskorna beskrev det som att EviDos var enkelt uppbyggt men att det var bra att bli 

visad i början och att det behövdes lite rutin på det innan säkerhet infann sig i användningen. 

EviDos upplevdes som ett bra verktyg som underlättade deras arbete. Istället för att leta 

igenom FASS på flertalet läkemedel upplevde sjuksköterskorna det som ett enkelt och snabbt 

sätt att få fram interaktioner och läkemedelsinformation. Då läkemedelsstödet Janusinfo 

tidigare använts upplevde de detta som ett mer enformigt och omständigt verktyg eftersom 

det enbart syntes om läkemedlen kolliderade eller inte, annan läkemedelsinformation än 

interaktioner gick inte att få fram. I EviDos upplevde de att det var smidigt att kontrollera och 

söka på flera läkemedel samtidigt om de passade ihop eller om de interagerade. Vid 

interaktioner tyckte de att det var bra att den varnade i olika färgmarkeringar beroende på 

allvarlighetsgrad. Doskontrollen upplevdes som ett tryggt instrument eftersom gränserna 

beroende på vikt och ålder syntes tydligt. Sådana frågor fick de främst från föräldrar gällande 

exempelvis dosering på paracetamol.

“... det är så lätt att se, det lyser illrött när det är väldigt mycket varning 

och försiktighet. Den är väldigt lättarbetad...//…direkt markerar den” 

(Ssk 2).

Då inga sökningar i EviDos gjordes patientbundet upplevde de att det inte var någon risk att 

spara något felaktigt då det i så fall märktes i sökningen. Vid användning av EviDos längre 

stunder loggades sjuksköterskorna ut automatiskt. En önskan fanns om att det hade varit 

smidigare att bara klicka på någon länk utan att behöva logga in. 

Diskussion

Metoddiskussion
Utifrån studiens syfte ansågs den mest lämpliga metoden vara en kvalitativ intervjustudie. 

Kvalitativt material kan enligt Kristensson (2014) komma från tre typer av källor. Dessa 

källor kan vara från öppna intervjuer där erfarenheter beskrivs utifrån individens perspektiv, 

från observationer som ger detaljerade beskrivningar eller från textstycken i befintliga 

dokument. En observationsstudie valdes bort med tanke på författarnas begränsade 

erfarenheter kring denna teknik samt att det bedömdes att tillräcklig tid inte fanns. En 

litteraturstudie uteslöts då inget material hittades om EviDos i databaserna Cinahl och 
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PubMed. Den valda metoden gjorde att detaljerade beskrivningar kring sjuksköterskornas 

erfarenheter kunde inhämtas utifrån syftet med studien. 

Genom att ta stöd av grundaren till EviDos, hittades arbetsplatser där sjuksköterskor arbetade 

som uppfyllde inklusionskriterierna till studien. Genom att grundaren till EviDos var delaktig 

i urvalsprocessen kunde det göra att de arbetsplatser som hittades kanske kunde haft en mer 

positiv inställning till verktyget än om grundaren inte varit med. Men eftersom ett relativt 

jämnt antal personer från tre olika arbetsplatser tillfrågades spreds denna risk. Detta medförde 

även att det blev det en variation av erfarenheterna, vilket i sin tur var en del i att kunna 

stärka resultatets trovärdighet. Kristensson (2014) menar att då ett varierat urval används ökar

tillförlitligheten, alltså sanningshalten i resultatet. Det i sin tur är en del i 

trovärdighetsbegreppet som används inom kvalitativ forskning för att bedöma kvalitén (a.a.).

Ifall en större studie hade genomförts kunde dels fler deltagares perspektiv inhämtats 

samtidigt som det kanske hade gjort det ytterligare svårare att identifiera deltagarna. 

Då ett färdigt intervjuformulär inte fanns behövdes en egenkonstruerad semistrukturerad 

intervjuguide göras, detta då Danielsson (2012) beskrev att en sådan kunde vara ett stöd för 

en flexibel intervju. Eftersom intervjuguiden var egenkonstruerad fanns en medvetenhet om 

att det var svårt att göra frågorna tillräckligt stora och öppna men samtidigt formulerade så 

deltagarna höll sig inom ämnet utan att de var för riktade. För att testa frågorna gjordes därför

en provintervju som båda författarna var med på. Danielsson (2012) skrev att en provintervju

görs för att testa frågorna i intervjuguiden, den tekniska utrustningen, tidsdispositionen samt 

rollen som intervjuperson. 

Efter transkribering och handledning av provintervjun ansågs det att vissa förändringar 

behövde göras inför nästkommande intervju. Genom att frågeguiden ändrades fick deltagarna 

en större möjlighet att berätta fritt utifrån sina erfarenheter. Eftersom en intervju aldrig kan

vara jämlik har Kristensson (2014) skrivit att det är viktigt för intervjupersonen att vara 

medveten om det och att förhålla sig neutral. Intervjupersonen behöver vara lyhörd för det 

som sägs, kunna ha pauser i samtalet, vara kunnig inom ämnet samt runda av och

sammanfatta när intervjun börjar nå slutet (a.a.). För att öka jämlikheten i intervjun beslöts 

det att resterande intervjuer genomfördes av en och samma författare. Provintervjun 

bedömdes kunna tillföra innehåll till resultatet, därför inkluderades även den i studiens 

material. Intervjuerna gjordes på deltagarnas arbetsplatser eftersom Kristensson (2014) 
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beskrivit att en kvalitativ studie kännetecknas av att det sker i deltagarnas naturliga miljö. 

Genom att de själva fick välja rum där intervjun kunde ske ostört skapades det tillsammans 

med att intervjuerna genomfördes enskilt, ett mer jämlikt klimat.

Analysprocessen genomfördes med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) 

översiktsartikel eftersom den var relativt lätt att förstå trots att tidigare erfarenheter saknades 

inom detta område. Graneheim och Lundman (2004) beskrev att den metoden kunde vara 

lämplig att börja med, att den kunde ha fokus mot syftet samt hitta likheter och skillnader i

texten på både en manifest och latent nivå. Meningsenheter och kondenserad text valdes 

utifrån hela den transkriberade texten på en manifest nivå av innehållsanalysen. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) skulle den kondenserade texten vid en latent innehållsanalys 

ha tolkats för att förstå det underförstådda i intervjuerna, dock var det mer de konkreta 

erfarenheterna författarna ville ha beskrivna, därför valdes det steget bort i analysen. Dock 

framhäver Graneheim och Lundman (2004) att då underkategorier, kategorier och teman 

skapas görs det på en latent, tolkande nivå.

Analysen av den första intervjun gjordes var för sig och jämfördes och diskuterades därefter 

författarna emellan samt vid ett handledningstillfälle. Syftet med diskussionerna var att finna 

meningsenheter med fokus utifrån syftet som varken var för stora eller för små. Genom att 

göra på detta sätt stärktes tillförlitligheten i analysprocessen, vilket Kristensson (2014) också 

styrker. Eftersom övergången från det transkriberade materialet till meningsenheter, 

kondenserad text och koder genomfördes stegvis kunde analysprocessen följas och diskuteras 

kring hur meningsenheter valts ut och texten kondenserats, trots att resterande intervjutext 

delades upp. Genom att skära ut varje meningsenhet tillsammans med dess kondenserade text 

samt kod, och sätta upp remsorna på olikfärgade papper skapades en överskådlig bild när de 

sorterades i underkategorier och kategorier.

I vilka sammanhang de olika arbetsplatserna använde sig av EviDos illustrerades först kort i 

resultatet för att få en samlad överblick. De beskrivna patientfallen hade kunnat beskrivas 

mer för sig men behandlades som den övriga transkriberade texten då meningsenheter togs ut. 

Men eftersom författarna arbetade med både delarna och hela intervjutexterna så som 

Graneheim och Lundman (2004) beskrivit processen, gjorde det att förtydligande och 

exempel från patientfallen finns med löpande i resultatet under de underkategorier där det

passade in.
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Utifrån de synpunkter som Etikkommitté Sydost gav gällande studien, bedömde författarna 

hålla med om dessa. Informationsbrevet saknade hur resultaten skulle rapporteras, vilket

lades till att det sker i DiVA. Intervjuerna ansågs ta mer än 15 minuter, vilket ändrades i 

informationsbrevet till 30 minuter. Kristensson (2014) beskrev att tillförlitligheten stärks, och 

därmed trovärdigheten i studien, genom att ha längre intervjuer som kan bidra till att ge ett 

djupare och mer omfångsrikt material. Etikkommitté Sydost ansåg även att intervjuguidens 

frågor var för styrda, vilket ändrades genom diskussion mellan författarna och handledaren 

innan provintervjun. Efter provintervjun upptäcktes det att det vore smidigare att ha med 

informationen till samtycket, som gavs vid intervjuns början, med på intervjuguiden. Därmed 

missades ingen information och det informerade samtycket kunde spelas in direkt efter det.

Författarna ansåg att då längre intervjuer med öppna frågor som ställdes av en författare i en 

naturlig miljö och som sammanfattades i slutet av intervjuerna, skapades ett mer jämlikt

klimat där deltagarna bjöds in till att beskriva mer utförligt kring sina erfarenheter som 

därmed gav ett omfångsrikt material till studien.

Resultatdiskussion
De viktigaste fynden från resultatet var att det var viktigt att hämta in ett korrekt 

läkemedelsunderlag innan medicineringen skrevs in i EviDos, sjuksköterskornas 

teamsamverkan med läkaren samt att EviDos gav konkret och trygg information. Dessa 

aspekter sågs som tre grundpelare som kunde öka förutsättningarna till en mer patientsäker 

vård. 

Resultatet visade på att det var viktigt att hämta in ett korrekt läkemedelsunderlag, både från 

patienterna samt läkemedelslistan i journalsystemet innan medicinerna skrevs in i EviDos. 

Sjuksköterskorna berättade om att då patienterna hade flera sjukdomar och fick vård på flera 

olika kliniker kunde den samlade överblicken saknas där all information om patienternas 

läkemedelsbehandling fanns. Det styrks av den nationella läkemedelsstrategin som beskriver

att den informationen kan finnas i olika läkemedelslistor och register (Regeringskansliet, 

2014). Strategin beskriver även att informationen från läkemedelslistan kanske inte stämmer

överens med patienternas egen uppfattning om deras egen läkemedelsbehandling, vilket även 

sjuksköterskorna uppfattade som ett problem. Detta kan vara betydelsefullt att känna till som 

sjuksköterska för att kunna upptäcka risker och vårdbehov kopplade till medicineringen,

vilket det ingår i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) att kunna göra efter examen. 
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För att få rätt information om läkemedelsintaget från patienten beskrev sjuksköterskorna att 

det var betydelsefullt att bygga en relation i mötena och då var det viktigt att ta sig tid till det, 

eftersom det fanns en osäkerhet om att patienten kanske inte berättade om all medicinering. 

Att ta sig tid för att kunna bygga en relation var en faktor som Eriksson och Nilsson (2008) 

hade fått fram i deras intervjustudie. Deras resultat visade även för att kunna bygga en 

förtroendefull relation till patienten var det viktigt med en professionell trovärdighet. Det 

innebar att sjuksköterskorna var pålästa om patienternas situation och vilken medicin de tog. 

Detta var något som sjuksköterskorna upplevde att patienterna förutsatte att de tog ansvar för. 

Andra betydelsefulla faktorer var att sjuksköterskorna gjorde patienterna delaktiga i vården 

och utgick från deras behov samt hade en respektfull kommunikation och en kontinuitet i 

mötena (a.a.). Detta belyser aspekten av att korrekt läkemedelsunderlag inte enbart utgörs av 

läkemedelslistan från journalsystemet utan att sjuksköterskorna behöver få fram ett underlag 

utifrån patienten och dess situation genom samtal med patienten och eventuellt dess anhöriga.

Det reglerade ansvaret för att sammanställa patienternas aktuella läkemedelsordinationer vid 

vård utanför sjukhuset beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). Men genom att sjuksköterskan

inte bara sammanställde aktuella läkemedelsordinationer i en ordinationshandling utan även 

la in och kontrollerade den i EviDos för att kunna identifiera risker med medicineringen och 

uppmärksamma vårdbehov tog de ett större ansvar för de som var utsatta och inte hade full 

förståelse för sin läkemedelbehandling. Den ansvarsroll som resultatet visade att 

sjuksköterskorna tog som använde EviDos som stöd i patienternas situation och dess 

medicinering kunde kopplas till Kari Martinsens övergripande omvårdnadsfilosofi som 

beskrivits av Alvsvåg (2014). Sjuksköterskorna kunde liknas vid en slags representant för 

patienterna i och med den omvårdnad de utförde genom samtal med patienterna och de 

handlingar de gjorde för att identifiera risker och initiera åtgärder tillsammans med läkaren,

för att hantera uppmärksammade vårdbehov relaterade till patientens läkemedelsbehandling.

Genom att EviDos gav trygg information som sjuksköterskorna snabbt och lätt kunde ta till 

sig, gjorde det att verktyget underlättade deras arbete. Informationen visade sig vara tydlig 

gällande interaktioner från SFINX, texten från FASS, synonympreparat och dosering. 

Informationen som visade på eventuella risker med medicineringen, visade även vilka de var 

och hur de kunde undvikas. Det gjorde att sjuksköterskorna fick mer kunskap om hur de 
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skulle kunna arbeta med patienternas mediciner på ett bättre sätt.  Det styrks i studien av 

Andersson, Böttinger, Lindh, Wettermark och Eiermanns (2013), att det bästa med tjänsten

var informationen som gjorde att de som använde den lärde sig om interaktionerna och fick

kännedom om det fanns interaktioner eller inte i ordinationen. Studien visade även att 

majoriteten av förskrivarna som använt SFINX någon gång ändrat i sin förskrivning eller 

pågående behandling (a.a.). Detta tillsammans med att sjuksköterskorna tog ett större ansvar 

för de utsatta gör att det på så sätt kan skapas en säkrare läkemedelshantering.

Teamsamverkan var en viktig del i arbetet för att få resultat då det fanns uppenbara problem 

kring patienternas medicin. Detta problem framkom speciellt då läkarna ignorerat underlaget 

från EviDos och inga åtgärder gjorts. Att förskrivarna ansåg att informationen från SFINX 

inte alltid var kliniskt relevant var en aspekt som belysts i studien av Andersson, Böttinger, 

Lindh, Wettermark och Eiermanns (2013). Sjuksköterskorna var medvetna om att vissa 

interaktioner var oundvikliga med tanke på patienternas situation och att det var upp till 

läkarna att bedöma om medicinen behövdes. För sjuksköterskorna kunde det därför vara en 

känslig del i att uppmärksamma läkarna om eventuella brister, eftersom det kanske inte var 

läkaren som kontaktades som var orsaken till de läkemedelsinteraktioner som hittats. Ett

problem i sammanhanget kunde bero på att den samlade läkemedelsbilden saknades, vilket

beskrivs i den nationella läkemedelsstrategin (Regeringskansliet, 2014). Orsaker till brister i

samarbetet mellan sjuksköterskorna och läkarna belyste Shaw m.fl. (2005) i deras 

intervjustudie. Detta kunde bero på att strävan efter gemensamma mål var olika, bristande 

kommunikation och hierarkiska strukturer (a.a.). 

En viktig aspekt som sjuksköterskorna hade upptäckt var att det behövdes läkare kopplade till 

verksamheten med förståelse för verktyget samt att veta vem de skulle hänvisa patienterna 

till. Sjuksköterskornas del i teamsamverkan var att samla in information om patienternas 

situation, identifiera risker och vårdbehov för att därefter uppmärksamma läkarna då det 

behövdes. Detta eftersom det är läkaren som ska bedöma och åtgärda patienternas 

läkemedelbehandling så den är ändamålsenlig och säker, vilket finns beskrivet i

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2000:1). Teamsamverkan är en av sjuksköterskornas kärnkompetenser 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). För att samarbetet mellan läkarna och 

sjuksköterskorna ska kunna fungera är teamsamverkan beroende av flera olika faktorer. 

Fewster-Thuente (2015) lyfte i sin studie några betydelsefulla faktorer. För att skapa en grupp 
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med ett tillåtande klimat som arbetade med patienternas bästa i fokus behövde alla känna till 

sin roll samtidigt som de tog tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter så de 

tillsammans skulle kunna arbeta mot gemensamma mål (a.a.). 

I resultatet nämndes det att vid arbete på andra arbetsplatser hade sjuksköterskorna även där 

velat ha EviDos, för att lättare kunna kontrollera rimligheten av ordinationerna som de skulle 

dela ut. Det visar att EviDos kan ha en funktion att fylla som kanske saknas av sjuksköterskor 

ute i verksamheten. Det hade varit intressant att genomföra en studie i andra kontexter såsom 

exempelvis slutenvården eftersom sjuksköterskorna beskrev att EviDos gav tydlig 

information på ett snabbare sätt än då de letat i FASS. Det hade även varit intressant att 

belysa patienternas upplevelser av EviDos app, MediHand, gällande bland annat 

tidspåminnelser om medicinering, synonympreparat eller då de använde 

interaktionsfunktionen för befintlig och receptfri medicin. Att vidare forskning i ämnet 

behövs styrks av Svensk sjuksköterskeförening (2014a). Detta eftersom det inte är utrett om

eller i vilken grad datorbaserade beslutsstöd ger en ökad patientsäkerhet. 

Studien visade att en förutsättning för att EviDos skulle fungera på rätt sätt var att hämta in 

ett korrekt läkemedelsunderlag från patienten och journalsystemet samt att teamsamverkan 

med läkaren behövde fungera. Betydelsefullt var att EviDos snabbt gav trygg information. 

Genom att sjuksköterskorna utgick från patienten och dess situation för att på så sätt 

identifiera vårdbehov och därefter uppmärksamma läkaren på att situationen behövde ses 

över, skapade det tillsammans förutsättningar för att främja patientsäkerheten.

Slutsats
Då sjukhusinläggningar kan vara relaterade till läkemedelsorsakade problem och det i en del

fall skulle kunna förebyggas, är sjuksköterskan en av dem som kan ha möjlighet att upptäcka 

detta innan medicineringen blir ett problem. Studiens resultat kan vara betydelsefullt för 

sjuksköterskor genom att de kan få en ökad förståelse för hur EviDos kan användas kliniskt

för att på så sätt identifiera risker, uppmärksamma vårdbehov och kunna hantera 

läkemedelsrelaterade problem. EviDos visade sig kunna underlätta sjuksköterskornas arbete

genom att de lättare kunde läsa texten från FASS, se synonympreparat och interaktioner,

kontrollräkna en ordination och se lämpligheten gällande läkemedel till gravida och 

ammande. Sjuksköterskorna i det patientnära arbetet kunde kontrollera patienternas
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läkemedel i EviDos och ta ut en sammanställning på det. Den använde de vid 

läkemedelsgenomgångar tillsammans med läkaren, patienten och dess anhöriga.

Betydelsefullt var att få fram ett korrekt läkemedelunderlag från patienten och då var 

relationensaspekten viktig mellan sjuksköterskan och patienten. Överlag var sjuksköterskorna

överens om att verktyget hade en positiv inverkan på patientsäkerheten. Detta genom att de 

fick fram tillförlitlig information på ett snabbt sätt som gjorde att de kände en trygghet i 

arbetet med läkemedelshanteringen.

Vidare studier kan behövas eftersom det inte är utrett i vilken grad datoriserade beslutsstöd 

ger en ökad patientsäkerhet. Även studier som belyser sjuksköteterskors erfarenheter i andra 

kontexter, såsom exempelvis slutenvården, eller studier som belyser patienters upplevelser av 

EviDos app, MediHand, hade varit intressant för att få en ökad förstålse kring det.

Självständighet
Genom att arbetet har skrivits i Google Drive, förutom transkriberingarna av intervjuerna, så 

har författarna haft tillgång till arbetet samtidigt. Provintervjun gjordes tillsammans, 

resterande intervjuer gjordes av Lina. Transkriberingarna delades upp författarna emellan. 

Båda studenterna har aktivt medverkat i analysprocessen och skrivit resultatet tillsammans,

vilket även metoden och diskussionsavsnitten har gjorts. Lina har ansvarat för att söka fram 

litteratur och skriva avsnitt i inledning och bakgrund som handlade om läkemedelsrelaterade 

problem, omvårdnadsfilosofin, läkemedelsstöd samt arbetets helhet. Jimmie har ansvarat för 

att söka fram litteratur och skriva avsnitt om läkemedelshantering utifrån sjuksköterskans 

roll, EviDos samt kärnkompetenserna. Samtlig litteratursökning till ansvarsområdena har 

gjorts var för sig men diskuterats och värderats gemensamt då de skrivits in. Layout, tabell 

och figur har Lina ansvarat för. Båda studenterna har medverkat så studien blivit färdigställd.
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Bilaga 1 Informationsbrev

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
Sjuksköterskeprogrammet

Informationsbrev

Under termin 5 på Sjuksköterskeprogrammet vid BTH skrivs examensarbetet. Vi som skriver 

detta ihop heter Lina Olsson och Jimmie Villiamsson. Syftet med arbetet är att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av läkemedelsstödet EviDos. 

Vår tanke är att intervjua sjuksköterskor som använder Evidos i sitt arbete för att på så vis få 

en djupare förståelse för om och hur läkemedelsstödet kan stärka patientsäkerheten. Intervjun 

är planerad att genomföras under v. 41 - 46 på din arbetsplats och beräknas ta ca 30 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och samarbetet kan när som avbrytas.  Båda studenterna är planerade 

att medverka vid intervjun, att en intervjuar och en antecknar. Intervjuerna spelas in, skrivs 

ner och analyseras för att användas i vårt examensarbete. För att behålla integriteten och 

konfidentialiteten av undersökningspersonerna kommer intervjuerna att avidentifieras och 

kallas ssk1, ssk2, ssk3, ssk4, ssk5 och ssk6. Nerskrivet material förvaras på USB-minne som 

endast författarna och handledaren kommer ha tillgång till fram tills den är klar, därefter 

förstörs intervjumaterialet. Uppsatsen finns sedan officiellt tillgänglig i DiVA som är ett 

digitalt vetenskapligt arkiv. 

Med vänliga hälsningar
Lina Olsson och Jimmie Villiamsson

Kontaktuppgifter:
Lina Olsson, student 0730-37 73 60 liol13@student.bth.se
Jimmie Villiamsson, student 0733-24 82 99 jivi13@student.bth.se
Johan Berglund, handledare 0455-38 54 71 johan.berglund@bth.se
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Bilaga 2 Intervjuguide

Koppla in micken

Under termin 5 på Sjuksköterskeprogrammet på BTH skriver vi examenarbetet. Vi som skriver detta 

ihop heter Lina Olsson och Jimmie Villiamsson. Vi avser att få en fördjupad förståelse av 

upplevelserna av läkemedelsstödet EviDos. Hur det används inom sjuksköterskans ansvarsområde för 

att främja säker vård gällande läkemedelshanteringen. 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som avbrytas, även efter att intervjun är klar. Bara hör av dig 

till oss i så fall. Intervjun spelas in, skrivs ner avidentifierat och materialet förvaras oåtkomligt så bara 

vi två studenter och handledaren får läsa det. När uppsatsen är klar förstörs källmaterialet och 

uppsatsen kommer därefter finnas offentligt tillgängligt i DiVA där man kan söka fram den. 

Samtycke 

Inledande fråga
Vill du beskriva i vilka sammanhang du använder läkemedelsstödet EviDos?
Vill du berätta om ett patientfall då du använt EviDos? 

Användning

Omfattning?
Hur?
Andra möjliga användningsområden?

Kommunikation - Samverkan
Patienten och dess anhöriga
Läkaren och andra aktuella aktörer i vårdkedjan som har en vårdrelation till patienten

Patientsäkerhet
Påverkan 

Ansvar
Hur ser du på ditt ansvar gällande patienten och dess läkemedel?
Ansvarsfördelning

Allmänna följdfrågor ställs även som:
Vad menar du?
Kan du ge exempel?
Kan du utveckla?
Vill du berätta mer?
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