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Sammendrag 

Bakgrunn  

Uheldige hendelser i det norske helsevesenet fører til ca. 2 000 dødsfall og 15 000 skader i 

året. Mange av disse hendelsene er knyttet til legemiddelhåndtering. Lukket legemiddelsløyfe 

(LLS) beskriver prosessen fra rekvirent som utfører forordning av legemidlet, via 

legemiddelforsyning, klargjøring og administrering, frem til evaluering av effekt og 

bivirkninger. Sykehuset i Østfold, Kalnes, startet piloteringen av LLS i 2015. En del av LLS 

er strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) som benyttes under klargjøring og 

administrering av legemidlene. Ved bruk av SALA utfører man elektronisk identifisering av 

legemidler og pasient opp mot elektronisk legemiddelkurve ved å skanne strekkode på 

legemiddel og pasientarmbånd. På denne måten kan SALA redusere mulighetene for feil i 

disse to stegene i legemiddelhåndteringen. Det er ikke tidligere forsket på om innføring av 

SALA kan bedre sikkerhet og effektivitet ved administrering av legemidler i Norge. 

Hensikt  

Hensikten med denne studien var å studere bruk av SALA ved Sykehuset Østfold, Kalnes 

med fokus på om SALA ble benyttet i henhold til beskrevet prosedyre. 

Følgende problemstillinger ble besvart:  

• Hvordan er tilgangen på elektronisk identifiserbare legemidler (legemidler med 

strekkoder)? 

• I hvilken grad blir legemidlene skannet? 

• I hvilken grad blir pasientarmbånd skannet? 

• Hvordan er tilgangen på nødvendig utstyr (elektronisk og annet)? 

Metode  

I denne masteroppgaven benyttet vi strukturert observasjon som metode. Vi utviklet et 

observasjonsverktøy for å registrere data om sykepleierne benyttet SALA i henhold til 

prosedyre. Dataregistreringen i nettskjemaet bestod av faste, forhåndsbestemte spørsmål som 

ble besvart under observasjonen. Observasjonsverktøyet ga oss også muligheten til å 
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registrere i fritekst opplysninger om det vi observerte. Svarene fra de faste, forhåndsbestemte 

spørsmålene var datagrunnlaget for kvantitativ analyse, som f.eks. ga svar på hvor mange 

pasientarmbånd som ble skannet. Svarene fra fritekstbeskrivelsene ga grunnlag for den 

kvalitative analysen, hvor det ble benyttet systematisk tekstkondensering for å kategorisere 

dataene. Jeg var også deltager i et fokusgruppeintervju om SALA, hvor jeg fikk innsikt i 

hvorvidt funn fra observasjonene overensstemmer med sykepleiernes egne beskrivelser.  

Resultat  

Totalt ble 44 sykepleiere observert mens de utførte tilberedning og utdeling av legemidler 

ved bruk av SALA til totalt 213 unike pasienter. Av disse fikk 132 pasienter kun orale 

legemidler, 22 pasienter fikk kun parenterale legemidler og 59 pasienter fikk både perorale og 

parenterale legemidler. Resultatene viste at 87 % av de orale legemidlene hadde strekkoder, 

og at 69 % av det totale antallet legemidler ble skannet. Pasientarmbåndet ble skannet hos 80 

% av pasientene, og flatt batteri på laptopen var det vanligste teknologiske avviket.  

Konklusjon  

SALA ble i stor grad benyttet etter beskrevet prosedyre. Tilgangen på elektronisk skannbare 

legemidler (legemidler med strekkoder) var høy for de orale legemidlene, da 87 % av de orale 

legemidlene hadde strekkoder. Skannegraden for de orale legemidlene var generelt høy under 

observasjonen, ved at 78 % av det totale antallet orale legemidler ble skannet. 

Implementeringen av SALA har kommet kortere for de parenterale legemidlene. Funn som 

viser dette, var at 91 % av de intravenøse legemidlene ikke hadde strekkoder. Det er flere 

årsaker til dette, blant annet at det hittil er umulig å få kontroll på om den opptrukne mengden 

til injeksjon er den riktige mengden ved hjelp av skanning. 

Medvirkende årsaker til at SALA ikke ble benyttet etter prosedyren var at tiden ikke strakk 

til, at det tar lengre tid å benytte det elektroniske systemet, mangel på teknologisk utstyr i 

form av at skanner manglet eller at laptop ikke var ladet, samt mangel på skannbar etikett.  
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Forkortelser 

NOKUP: Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser 

 

BCMAS: Bar Code Medication Administration System 

 

eMAR: electronic medication administration record  

 

SPSS ®: Statistical Package for the Social Sciences 26 

  

LLS: Lukket legemiddelsløyfe 

 

SALA: Strekkodeassistert legemiddeladministrasjon 
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Definisjoner 

De engelske begrepene er skrevet i parentes.  

Avvik: «svikt i rutiner, nesten uhell, uhell og feil» (1).  

 

Feil (error): «plan mislykkes, enten på grunn av feilaktig utførelse av en god plan eller på 

grunn av en feilaktig plan» (2).  

 

Istandgjøring: «tilberedning eller annen klargjøring av legemiddel for utdeling til pasient» 

(3).  

 

Legemiddelfeil (medication error): «legemiddelfeil er utilsiktede feil i 

legemiddelbehandlingsporsessen som potensielt kan skade pasienten» (4). 

 

Legemiddelhåndtering: «enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er 

ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert» (3). 

 

Pasientsikkerhet: «vern mot unødig skade som følge av helse- og omsorgstjenestens ytelser 

eller mangel på ytelser» (5). 

 

Tilberedning: «enkel tilvirkning av legemiddel som på grunn av kort holdbarhet, må gjøres 

bruksferdig umiddelbart før bruk» (3).  

 

Utdeling: «utdeling av ferdig istandgjort legemiddel til pasient, administrering av 

legemiddel som pasienten ikke kan administrere selv, overvåkning av legemiddelinntak og 

observasjon av eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel» (3).  

 

Uønskede legemiddelhendelser (adverse drug events): «pasientskade som skyldes bruk av 

legemiddel» (6). 
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1 Introduksjon 
 

 

Uheldige hendelser i det norske helsevesenet fører til ca. 2 000 dødsfall og 15 000 skader i 

året. Et høyt antall av disse hendelsene er knyttet til legemiddelhåndtering. Forskning viser at 

legemiddelfeil forekommer ved 5-10 % av alle innleggelser ved norske sykehus (7). Det 

finnes lite tall på hva uheldige hendelser med legemidler koster det norske samfunnet årlig, 

men i USA er det vist at uheldige hendelser i sykehus koster mellom 17 og 29 milliarder 

dollar i året (8). Det er menneskelig å feile, men feilene vil aldri forsvinne hvis vi ikke lærer 

av dem. Ved å bygge systemet rundt legemiddelhåndtering sikrere kan man forebygge feil 

(8). 

 

Helsetjenesten er en høyrisikovirksomhet og har mye å lære av andre høyrisikovirksomheter 

som for eksempel flyindustrien og matindustrien. Sammenliknet med helsetjenesten har disse 

virksomhetene en velutviklet sikkerhetskultur og høyere bevissthet rundt risiko. Dette 

innebærer at arbeiderne har god bevissthet rundt å forutse, forebygge og håndtere risiko og 

uønskede hendelser (8, 9). På den måten har de klart å minimere feilene til nesten null. Selv 

om helsevesenet kanskje aldri oppnår den samme forbedringen i sikkerhet som luftfarten, er 

det tydelig rom for forbedring (9). Hvorfor skjer det fortsatt så mye feil med 

legemiddelhåndteringen i norske sykehus? (9).  

 

Et fåtall av uheldige hendelser fører til alvorlige ulykker som dekkes i media. Under følger 

noen eksempler på hendelser som har funnet sted ved norske sykehus:  

 

«St. Olavs hospital; En kreftsyk kvinne trenger kalsiumklorid. Sykepleieren går glipp av 

bokstaven «s», og gir pasienten kaliumklorid i stedet. Kvinnen dør (10)». NRK 2019.  

 

En kvinne døde ved Sykehuset i Vestfold i 2014 som følge av overdosering av legemidlet 

Methotrexate. På sykehjemmet oppfattet man at behandlingen skulle være på 10 mg 

Methotrexate hver dag. Den riktige doseringen var på 10 mg Methotrexate 1 gang i uken. 

Kvinnen ble dermed gitt dosering for én hel uke hver dag. Dette skjedde over en ukjent 

periode. Hun fikk etterhvert magesmerter, diaré, blemmer i munnen og sårinfeksjon. Kvinnen 

ble lagt inn på sykehus, og døde etter kort tid (11). NRK 2017.  
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«En 72 år gammel mann døde på Elverum sykehus i november i fjor, etter at en 

sykepleierstudent uten tilsyn ga ham en beroligende medisin intravenøst, i stedet for i  

munnen (12)». VG 2019.  

 

Det er dypt tragisk når slike uhell skjer. Derfor må vi gjøre hva vi kan for å unngå at det 

gjentar seg. Forskning støtter at innføring av elektroniske systemer til bruk i 

legemiddeladministrering i sykehus gir en reduksjon i legemiddelfeil. I en studie fra 2013 ble 

det estimert at innføring av elektroniske systemer ga en 12,5 % reduksjon i legemiddelfeil 

(13). Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver at økt fokus på digitalisering vil 

bidra til bedre kvalitet og en mer effektiv helse- og omsorgstjeneste. Pasientenes helsetjeneste 

skal forbedres ved hjelp av gode IKT-løsninger. Å finne gode IKT-løsninger for 

helsetjenesten er et satsningsområde for fremtiden (14). Det er blant annet vedtatt at alle 

sykehus i Helse Sør-Øst skal få elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innen 2021 (15).  

1.1 Lukket legemiddelsløyfe 

 

Å beskrive Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er komplisert da det finnes mange ulike modeller 

og oppfatninger av hva LLS innebærer. Forståelsen av LLS varierer mye mellom ulike 

miljøer i Norge, men også internasjonalt. Definisjonen av LLS, beskrevet under, er hentet fra 

Helse Vest. Denne oppgaven utføres i Helse Sør-Øst, derfor er beskrivelse og krav til ulike 

trinn i LLS hentet fra Helse Sør-Øst.  

 

LLS beskriver hele prosessen fra rekvirent som utfører forordning av legemidlet, via 

legemiddelforsyning, klargjøring og administrering, frem til evaluering av effekt og 

bivirkninger. Legemiddellogistikk er en viktig del av legemiddelsløyfen da legemidlene må 

være tilgjengelige, lette å finne og oppbevart på riktig måte for å sikre holdbarheten (16). 

Prosessen er beskrevet i figur 1, de ulike stegene beskrives under.  
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Figur 1: Figur som illustrerer alle stegene i lukket legemiddelsløyfe (17).  
 

LLS har 6 steg i figur 1. Steg 1. Forordning av legemidlet. Legen bestemmer hvilket 

legemiddel pasienten skal ha, legemiddelform, dose, tidspunkt for administrering og oppstart. 

Før forordning av legemidlet må det tas vurderinger ut ifra pasientens nåværende 

doseringsregime, lab-verdier og liknende. Ved bruk av LLS ligger disse opplysningene inne i 

Dips, slik at legen lett kan få oversikt. 

I steg 2 Legemiddelforsyningen bestilles legemidler av sykepleiere til sykehusavdelingen. 

Bestillingen mottas og behandles på sykehusapoteket hvor legemidlene blir pakket, merket og 

fraktet til medisinrommet eller annet ønsket sted (17).  

Under steg 3 Klargjøringen, gjøres legemidlene i stand til pasienten etter forordning fra 

legen. Sykepleierne sjekker at det er rett legemiddel til rett pasient. Legemidlene blir 

klargjorte etter prosedyre for LLS. Dette forutsetter at legemidlene har strekkoder som kan 

skannes. På denne måten kontrolleres legemidlet elektronisk mot pasienten ved hjelp av 

skanning. Ferdig klargjorte legemidler legges i en medisinskuff i medisintrallen. 

Medisinskuffen er en liten beholder som legemidlene til den enkelte pasient oppbevares i, 

gjerne klargjort for ett døgn av gangen. Prosedyrene for LLS ved Sykehuset Østfold ligger 

vedlagt, se vedlegg 1-3 (17).  

 

Ved steg 4 Administrering, heretter kalt Administreringen blir legemidlene gitt til pasienten. 

Sykepleier bekrefter pasientens identitet ved å skanne pasientens armbånd, vist i figur 2. Alle 
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pasienter får tildelt et slikt armbånd umiddelbart etter innleggelse på sykehuset. På armbåndet 

er det en unik strekkode som kun gjelder for pasienten. På denne måten kan armbåndet til 

pasienten skannes og man får opp pasientens elektroniske kurve på Pc-skjermen. Når 

legemiddelkurven vises på Pc-skjermen skannes hvert av legemidlene i medisinskuffen og 

sjekkes digitalt mot forordningen. Hvis ikke legemidlene kommer opp i pasientens 

elektroniske kurve når man skanner dem, kan det være at det aktuelle legemidlet er blitt 

seponert siden klargjøringen fant sted eller at legemidlet ikke er til denne pasienten. Det kan 

også være at legemidlet ikke er klargjort riktig (17). Det at legemidlet ikke kommer opp på 

skjermen gir et signal til sykepleieren om at det kan være noe feil med legemidlene.  

 

Figur 2: Viser et skannbart armbånd til bruk ved SALA (18). 

Steg 5 Vurdering av pasientens Effekt og bivirkninger kan gjøres ut ifra samtale med 

pasienten, men også via måleutstyr knyttet til pasienten. Det finnes måleutstyr som måler 

puls, blodtrykk og respirasjonsfrekvens (19). Disse målingene sier noe om behandlingen har 

gitt den ønskede effekten.  

Informasjon om bivirkninger bør dokumenteres så godt som mulig. Helsepersonell skal sende 

bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel. 

Disse bivirkningene meldes via en felles meldeportal for uønskede bivirkninger: melde.no 

(17, 20). Arbeidsprosessen i LLS forklares i ytterligere i detalj i tabell 1. 
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Tabell 1: Oversikt over krav til LLS for prosessene Forordning, Legemiddelforsyning, 

Klargjøring, Administrering og Vurdering av effekt og bivirkninger (17).  

Prosess-

ID  Prosessnavn  Krav i lukket legemiddelsløyfe 

1  Forordning   

1.1  Beslutte legemiddelplan  

- En legemiddelsamstemming må ha vært utført i forkant for å sikre kunnskap om riktige 
legemidler i bruk, og rekvirent må ha tilgang til denne informasjonen. 

- Rekvirenten må være i besittelse av faglig kunnskap relevant for beslutningen 

- Rekvirent må være i besittelse av kunnskap om pasientens tilstand relevant for beslutningen  

- Tilgang til klinisk pasientinformasjon  

1.2  Beslutningsstøtte  

- Automatisk/elektronisk beslutningsstøtte for: 
- Legemiddel-legemiddelinteraksjoner 

- Legemiddel - allergi 

- Legemiddel - pasienttilpasninger som vekt, alder, kjønn, DNA osv. - legemiddel - labb 

1.3  Farmasøytisk vurdering  - Klinisk farmasøyt må gjøre en medisinskfaglig validering av legemiddelplanen - Tilgang til 

klinisk pasientinformasjon  

1.4  Forordne legemiddel  
- Rekvirent har ansvar for endelig beslutning om legemiddelplan 

- Punkt 1.2 og 1.3 må være gjennomført før en endelig forordning kan eksekveres. - Elektronisk 

forordningsstøtte, og elektronisk dokumentasjon av forordning  
2  Legemiddelforsyning   

2.1  Behandling av bestilling  

- I henhold til Good manufacturing practice 
- Merking med Maskinlesbare etiketter med informasjon om legemiddel-ID, utløpsdato, Dose og 

batch anbefales 

- I henhold til Good manufacturing practice  
2.2  Frakt av legemidler  - Forseglet ved frakt (Ikke HIMSS-Krav)  
3  Klargjøring   

3.1  Sikring av ID til klargjører  - Gjøres typisk med innlogging i system  
3.2  Sikring av ID til pasient  - Må kunne gjenfinne en pasient i elektronisk system  
3.3  Kontroll forordning  - Krever tilgang til forodningsinformasjon til den spesifikke pasient  

3.4  Sikring av legemiddel-ID-er  

- Krever maskinlesbare etiketter på legemiddel, der det ved lesing automatisk settes inn i 

forordningskontekst og sjekkes mot legemidler i forordning (Ikke HIMSS-krav) 

- Ved mangel av maskinlesbar etikett kreves dobbeltkontroll med signatur (Kritiske legemidler)  

-Må ha mulighet til å overstyre, og dokumentere dette, hvis tilfellet er at feks en 40mg tablett 

erstattes av to tabletter á 20mg  

3.5  Istandgjøring av legemidler  - Istandgjøring må gjøres på en slik måte at en ikke mister muligheten til automatisk, eller ved 
hjelp av dobbeltkontroll, å entydig identifisere det enkelte legemiddel  

4  Administrering   

4.1  Sikring av ID til klargjører  - Gjøres typisk med innlogging i system  

4.2  Sikring av ID til pasient  - Sikring av ID på pasient, må gjøres gjennom bekreftelse eller tidligere bekreftelse der en ID-

merking er foretatt. Dette kan være et armbånd festet til pasient, som er maskinlesbart  
4.3  Kontroll forordning  - Krever tilgang til forodningsinformasjon til den spesifikke pasient  

4.4  Sikring av legemiddel-ID-er  

- Krever maskinlesbare etiketter på legemiddel, der det ved lesing automatisk settes inn i 

forordningskontekst og sjekkes mot legemidler i forordning 

- Ved mangel av maskinlesbar etikett kreves dobbeltkontroll med signatur 

- Krever tilgang til forodningsinformasjon til den spesifikke pasient  
4.5  Legemiddeladministrering  - Sikring og dokumentasjon på at legemidler er inntatt i elektronisk system  

5  Vurdering av effekt og 

bivirkninger  - Krever tilgang til administreringsinformasjon, klinisk pasientinformasjon  

5.1  Pasientens tilbakemeldinger  - Må kunne mates tilbake som klinisk pasientinformasjon til bruk i senere beslutninger, for 

eksempel bivirkninger  

5.2  Sykepleiers vurdering  - Må kunne mates tilbake som klinisk pasientinformasjon til bruk i senere beslutninger, for 

eksempel bivirkninger  

5.4  Leges vurdering  - Må kunne mates tilbake som klinisk pasientinformasjon til bruk i senere beslutninger, for 

eksempel bivirkninger  
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1.1.1 Metavision og DIPS 

 

Metavision er navnet på datasystemet som er valgt som regional kurveløsning i Helse Sør-

Øst. Metavision er en elektronisk kurveløsning som legger til rette for SALA, datasystemet 

har også ytterligere funksjoner som fungerer som beslutningsstøtte for lege/sykepleier. I 

Metavision dokumenteres målinger, observasjoner og legemidler (21). Datasystemet har blant 

annet et skjermbilde for klargjøring av legemidler, hvor legemidlene skannes inn i 

datasystemet. Dips er et elektronisk pasientjournalsystem. I den elektroniske journalen samles 

informasjon om pasientene som for eksempel diagnoser, målinger og allergier (22).  

 

1.1.2 Fremtidsvisjoner for lukket legemiddelsløyfe 

Det er ønskelig å utvikle LLS videre. En av de ønskede funksjonene er god 

søkemotorteknologi. Det kan bidra til at passende informasjon kan presenteres på en enkel 

måte slik at den blir relevant i en beslutningssituasjon. Et av områdene det bør utvikles en 

felles elektronisk beslutningsstøtte er ved legemiddelinteraksjoner. Når interaksjoner 

forkommer burde det komme opp varsel i datasystemet slik at rekvirent kan vurdere tiltak 

(17). En annen funksjon som det er ønskelig å utvikle videre er såkalte pasientspesifikke 

tilpasninger. Med denne funksjonen kan pasientens medisinering tilpasses pasientens høyde, 

vekt, organfunksjoner, DNA-profil og eventuelt graviditet og amming (17).  

1.1.3 Skille mellom LLS og SALA 

LLS beskriver hele prosessen i de fem stegene i figur 2. Det amerikanske begrepet Barcode 

medication administration (BCMA) benyttes i amerikansk litteratur for å beskrive 

Administreringen, om vist i figur 2 og tabell 1. På norsk er dette oversatt til 

Strekkodeassistert Legemiddeladministrasjon (SALA).  

Det er noen overordnede forskjeller på hvordan legemiddeladministrering utføres i ulike land. 

I USA har for eksempel farmasøytene mye av ansvaret for Klargjøringen, mens sykepleieren 

hovedsakelig er involvert i Administreringen. Her til lands utfører sykepleieren både 

Klargjøringen og Administreringen. Derfor skal SALA i denne oppgaven defineres som den 

delen av prosessen som omfatter begge stegene. Det er ved disse to stegene at sykepleierne 

benytter skanning for å øke sikkerheten (17).  
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1.2 Innføring av LLS ved Sykehuset Østfold Kalnes 

Sykehuset i Østfold, Kalnes, startet piloteringen av LLS i 2015 og det er det første sykehuset 

i landet som har innført LLS (23). Erfaringer med og effekt av innføring av LLS ved 

Sykehuset Østfold vil være nyttige innspill i forsøk på å finne de beste IKT-løsningene for 

tiden fremover. Dette var utgangspunktet for min masteroppgave.  

Sykehuset Østfold Kalnes utgjør sammen med Sykehuset Østfold Moss sykehustilbudet for 

300 000 mennesker. Det er totalt 712 senger ved sykehuset, og innvendig rommer det 85 500 

kvadratmeter (24, 25). Sykehuset har blant annet fødeavdeling og avdelinger for kirurgi og 

psykiatri (25). I 2019 kom 41 772 pasienter inn døren til akuttmottaket, 53 825 pasienter 

hadde døgnopphold ved sykehuset og det ble utført 411 928 polikliniske konsultasjoner (26).  

I dag benyttes LLS ved alle avdelinger på Kalnes, med unntak av nyfødtintensiv. Det 

elektroniske systemet vurderes brukt i resten av landet, og derfor er det særdeles viktig at 

arbeidsprosessene LLS optimaliseres (15). 

1.3 Hvorfor forske på SALA? 

 

Hovedoppdraget til SALA er å øke pasientsikkerheten ved å redusere mulighetene for feil 

ved klargjøring og administrering av legemidler. For å innføre nye elektroniske systemer som 

SALA, brukes det svært mye ressurser, tid og penger. Fordi denne innføringen bruker så mye 

av ressursene som det offentlig forvalter, er det viktig at det tilegnes mest mulig kunnskap om 

effektene av innføringen (27). Å undersøke effekten av innføringen er ikke bare viktig i et 

økonomisk perspektiv, men også for å sikre at SALA faktisk gir en bedret pasientsikkerhet.  

1.3.1 Forskning på SALA 

En artikkel fra 2013 sammenlikner forskningsresultater som sier noe om effektene av 

innføringen av Bar Code Medication Administration (BCMA). I denne artikkelen 

konkluderes det med at strekkodesystemer, som SALA kan gi en nedgang i feil ved 

administrering av legemidler når datasystemet er designet og brukt riktig (28).  

En studie fra 2009 viste at innføring av strekkodesystemer i administreringen av legemidlene 

ga en reduksjon i feil ved tidspunkt for administrasjon fra 18,8 % før implementering til 7,5 

% etter implementering. Det var ikke sett noen endring i andre typer feil ved 

administreringen i denne studien (29).  
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I en studie fra 2010 ble det observert 14 041 administreringer av legemidler ved bruk av 

strekkodesystemer. Denne studien fant at uheldige hendelser i forbindelse med 

legemiddelbruk i administrasjonsfasen falt fra 3,1 % uten bruk av elektroniske kurver 

(eMAR) til 1,6 % ved bruk av elektroniske kurver. Dette viser en relativ reduksjon av 

potensielle uheldige hendelser relatert til legemidler på 50,8 % etter at de elektroniske 

kurvene ble tatt i bruk. Studien viste at bruk av elektroniske kurver kan redusere feil ved 

forordning og administrering av legemidler (30).  

I en dansk studie fra 2018 ble det undersøkt om innføring av to «automated medication 

systems» førte til en reduksjon i feil ved administrering av legemidler. «Complex automated 

medication systems» (cAMS) bestod av et automatisert doseringsskap, system for tillaging av 

endoseposer og strekkodeassistert legemiddeladministrasjon (BCMA). Det andre systemet 

var et «non-patient-specific automated medication system» (npsAMS) som bestod av et 

system for tillaging av endoseposer og strekkodeassistert legemiddeladministrasjon (31). 

Resultatet fra studien viste at systemet «complex automated medication systems» (cAMS) 

var det som fungerte best med hensyn på å redusere feil ved administrering av legemidler.  

 

Når systemet cAMS ble benyttet var en farmasøyt eller bruk av teknologi involvert i alle 

prosesser i klargjøring og administrering av legemidlene. Når npsAMS ble benyttet, ble flere 

av prosessene fortsatt gjennomført med en stor grad av menneskelig involvering. Studien 

konkluderte med at teknologiske intervensjoner i legemiddeladministreringsprosessen kan 

redusere forekomsten av feil med legemidlene (31). 

 

En studie fra 2012 sammenliknet 22 forskningsartikler om pasientsporingssystemer i 

akuttmottak. Studien konkluderer med at det finnes støtte for at bruken av strekkode-baserte 

systemer kan bedre sikkerhet og effektivitet i akuttmottak (32).  
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1.4 Pasientsikkerhet 

Pasientsikkerhet kan defineres som «vern mot unødig skade som følge av helse- og 

omsorgstjenestens ytelser eller mangel på ytelser». En skade kan her være fysisk eller mental 

(9, 33). 

Helse-og omsorgstjenesten i Norge har stor oppmerksomhet på å redusere pasientskader og 

forbedre pasientsikkerheten. Et tiltak for å forbedre pasientsikkerheten er «I trygge hender 

24-7» som drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet 

og skal bidra til å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. 

Tidligere het det pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender 24-7 (2014 -2018), nå 

avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. I trygge hender 24-7 

skal bidra til å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre 

pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Ved utgangen av 2018 fantes det 19 

satsningsområder, noen eksempler er trygg kirurgi, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og 

trygg utskrivning (34). 

Et annet tiltak for å forbedre pasientsikkerheten er Nasjonal handlingsplan for 

pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023. Handlingsplanen «skal bidra til en mer 

målrettet og samordnet innsats for å trygge og sikre tjenester og bedre pasientsikkerhet i 

helse-og omsorgstjenesten, og understøtte og legge til rette for at kravene i Forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring kan etterleves» (5). Tiltakene i handlingsplanen er delt inn i 4 

områder: 1. Ha en ledelse og kultur som sikrer oppmerksomhet og engasjement. Det bør være 

en åpen kultur, hvor feil og uønskede hendelser anses som en kilde til læring og forbedring. 

2. Øke kompetansen innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. For å oppnå dette må 

virksomheter organiseres på en slik måte at helsepersonell blir i stand til å overholde sine 

lovpålagte plikter. 3. Utvikle nasjonale satsinger på områder med identifisert risiko og 

potensial for forbedring. Det må legges til rette for samarbeid på tvers, slik at satsningene kan 

koordineres. 4. Etablere systemer og strukturer som understøtter arbeidet med 

pasientsikkerhet. På et nasjonalt nivå er dette nødvendig for å kunne følge opp nasjonale 

satsinger som igangsettes. Selv om det gjøres mye for å øke pasientsikkerheten har antall 

pasientskader ligget stabilt siden 2012. For å få ned antallet pasientskader må profesjonene 

jobbe sammen og på tvers av hverandre (5).  
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1. januar 2017 trådte forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten i 

kraft. Forskriften har som formål «å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves» (5). I Norge finnes det også lovverk som ivaretar rettigheter 

pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten. Den viktigste loven i denne 

sammenheng er pasient- og brukerrettighetsloven (5, 35).  

1.4.1 Risiko- og hendelsesanalyse 

Pasientsikkerhet er et bredt og sammensatt kunnskapsområde. Det finnes flere årsaker til at 

uønskede hendelser forekommer. Årsaker til risiko og uønskede hendelser kan sees fra et 

individperspektiv og/eller et systemperspektiv. I et individperspektiv søker en årsaker til at 

uønskede hendelser har skjedd hos enkeltindivider. I et systemperspektiv tar et utgangspunkt 

i at uønskede hendelser oppstår på grunn av mangler ved måten helsetjenesten er organisert 

på. Her forsøker man å finne årsaker som for eksempel svakheter i arbeidsmiljøet, 

bemanning, kompetanse og organisasjon. I nyere tid er helsetjenesten blitt mer opptatt av å 

peke på systemperspektivet over individperspektivet (9). 

1.4.2 Feil og uheldige hendelser i helsevesenet  

Hovedårsaken til at feil skjer i helsevesenet er enten ved at prosedyre ikke følges eller feil 

ved den opprinnelige prosedyren. Feil kan skje i alle steg i behandlingsprosessen, fra 

diagnose til behandling (8). 

Feil som resulterer i skade kan kalles uheldige hendelser. En uheldig hendelse kan noen 

ganger forebygges og andre ganger ikke. For eksempel, hvis en pasient dør av å ha fått feil 

legemiddel, kan det skyldes at personalet ikke var nøye nok med klargjøringen av 

legemidlene. Dette er et eksempel på en uheldig hendelse som kan forebygges. Dødsfallet 

kan også være et resultat av en svært uheldig bivirkning. En slik uheldig hendelse kan ikke 

alltid forebygges (8). 

Uoppmerksomhet og forglemmelser er de uheldige hendelsene som blir hyppigst rapportert i 

relasjon til legemiddeladministreringen på sykehus. Disse er tett etterfulgt av 

kunnskapsbaserte feil og bevisste brudd på prosedyrer. Et eksempel på uoppmerksomhet kan 

være en sykepleier som tar feil av to medisinskuffer og gir feil legemidler til pasienten. 

Forskjellen mellom en uoppmerksom handling og en forglemmelse er at forglemmelsen ikke 
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er mulig å observere. En forglemmelse er en handling som er utelatt og etterlater seg derfor 

ikke synlige bevis på at den ikke er gjennomført (8). Dette kan for eksempel være at en lege 

glemmer å forordne smertestillende legemidler ved utskrivelse av en pasient. Det er spesielt 

uheldige hendelser som følge av uoppmerksomhet og forglemmelser som SALA kan hjelpe 

til med å fange opp.  

 

Forhold som kan bidra til at det skjer feil med legemiddeladministrasjonen er mangelfull 

skriftlig kommunikasjon, for eksempel med resepter eller dokumentasjon i journal, at det 

mangler legemidler eller at legemidlene er lagret på en lite hensiktsmessig måte. 

Helsepersonell rapporterer også ofte at de har for høy arbeidsmengde (36).  

 

1.4.3 Meldeordningen og Norsk klassifikasjon for pasienthendelser, NOKUP  

Institusjoner i spesialisthelsetjenesten var tidligere rettslig pålagt å melde feil og avvik til 

Meldeordningen, som ble lagt ned i 2019. Begrunnelsen for nedlegging av Meldeordningen 

var at den ikke førte til bedre pasientsikkerhet og at midlene kunne brukes bedre på andre 

måter. I 2017 mottok meldeordningen 10 126 meldinger, hvorav 9 681 meldinger ble 

inkludert i analyse av hendelsestyper, alvorlighetsgrad og medvirkende faktorer. Av de 

analyserte meldingene var det 11,8 % av hendelsene som omhandlet feil ved utdeling av 

legemidler på post (37). Helsepersonell kunne melde uheldige hendelser til meldeordningen 

uten at de risikerer straff. Varselordningen er den gjenstående ordningen, denne får omtrent 

200 meldinger i året (38). 

I mars 2018 ble NOKUP, Norsk klassifikasjon for pasienthendelser implementert og tatt i 

bruk av saksbehandlere i Meldeordningen. Systemet skal være mest mulig allment, slik at det 

kan anvendes i mange ulike settinger, fagmiljøer og situasjoner. Et av hovedformålene med 

en slik klassifikasjon av pasienthendelser er å identifisere alvorlig systemsvikt og å iverksette 

målrettede forbedringstiltak som kan redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skjer igjen 

(9, 39).  
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Klassifikasjonssystemet består av sju hovedkategorier (39).  

1. Sted for hendelsen 

2. Hendelsestype 

3. Medvirkende faktorer/årsaker 

4. Forebyggbarhet 

5. Faktisk konsekvens for pasient 

6. Hyppighet for uønsket hendelse 

7. Mulig konsekvens ved gjentagelse 

Under hver av hovedkategoriene finnes det flere underkategorier. 

1.4.4 Utfordringer med informasjonsflyt   

Det første steget i LLS, forordningen, er ofte utfordrende ettersom informasjonsflyten er 

mangelfull mellom de ulike helseaktørene. Flere av aktørene har ulike journalsystemer som 

ikke kommuniserer med hverandre, som vist i figur 3 (40). For å få en nøyaktig og fullstendig 

liste over alle legemidler pasienten bruker er det ofte nødvendig med en 

legemiddelsamstemming (41). Ifølge legemiddelhåndteringsforskriften §5 skal en oppdatert 

og samstemt liste over legemidler i bruk, i forståelse med pasienten, alltid følge pasienten ved 

skifte av omsorgsnivå (3). 

Det kan være krevende å samstemme legemidlene. Mangel på kommunikasjon mellom 

dagens informasjonssystemer kan få store konsekvenser for pasienten ved flytting mellom 

enheter eller omsorgsnivåer. Hverken i Helse Sør-Øst-, eller på et nasjonalt nivå finnes det en 

felles kilde for pasientens legemiddelbruk. Gjennom bruk av elektroniske kurvesystemer er 

det et stort potensial for å tilgjengeliggjøre og håndtere denne pasientinformasjonen på en 

god måte. Det forutsetter at implementeringen er gjort på en måte som støtter opp om dagens 

arbeidsprosesser (17, 42).  

Det blir stadig en større andel eldre, demente og kroniske syke her til lands, dette fører til mer 

kompliserte legemiddelbehandlinger, noe som øker behovet for legemiddelsamstemminger. 

En studie fra 2009 ved Sykehuset Innlandet Gjøvik viste at 53 % av henvisningene mellom 

primærhelsetjenesten og sykehus hadde ufullstendige legemiddelopplysninger. Totalt 39 % 

av henvisningene manglet legemiddelliste eller inneholdt ufullstendig omtale av legemidlene 

(43).  
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Figur 3: Dagens flyt av legemiddelinformasjon er en stor utfordring i helsetjenesten (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

1.4.5 Stress i relasjon til innføring av SALA 

 

Dersom stressnivået overskrider mestringsevnen over tid, kan det medføre at fraværet øker, 

og at ansatte velger å forlate organisasjonen (44). En studie viser at store omorganiseringer er 

en kilde til stress hos sykepleiere. Innføring av SALA byr på en stor endring i 

arbeidsprosesser for sykepleiere. Det fremkommer i studien at de ansatte bør tas med på råd i 

den grad det lar seg gjøre. På den måten kan man unngå at omstillingen blir unødvendig 

stressende. Det er vist at å oppleve innflytelse og delaktighet i endringsprosessen kan 

redusere stress i arbeidssituasjonen (45). Et mål for implementering av SALA bør i lengden 

være å minske belastningen på sykepleiere. SALA kan minske belastningen ved at 

strekkodebaserte systemer kan gjøre mye av jobben med dobbelsjekking av prosesser 

tryggere og dermed mindre stressende for sykepleiere.  

 

1.5 Tidligere masteroppgaver på feil og avvik ved legemiddelhåndtering 

Det er tidligere blitt utført tre masteroppgaver om feil og avvik ved legemiddelhåndtering i 

sykehus i regi av min veileder Anne Gerd Granås. Disse oppgavene klassifiserte innmeldte 

hendelser til meldeordningen ved bruk av NOKUP. Formålet med en av masteroppgavene var 

å studere uønskede legemiddelrelaterte hendelser i spesialisthelsetjenesten med hovedfokus 

på antibiotika. Gjennomgang av innmeldte avvik på antibiotika viste at feilene skjedde oftest 

i utdeling av legemidler (61,8%) og at det oftest rapporterte feilen var «legemiddel ikke gitt» 

(46). En annen masteroppgave fant at de hyppigste avvikene ved utdeling av antitrombotika 

var at legemidlet ikke ble gitt. Årsakene til at antitrombotika ikke var gitt var funnet å være at 

prosedyrene ikke følges og at det er for stor arbeidsmengde (47). En tredje oppgave hadde 

hovedfokus på innrapporterte hendelser relatert til feil og avvik som angår smertestillende 

legemidler (48). Ved alle tre oppgavene var det også utført en observasjon av istandgjøring 

og utdeling av legemidler ved Sykehuset Østfold Kalnes. Min oppgave er en forlengelse av 

disse tidligere masteroppgavene, men jeg har kun fokusert på observasjon av SALA. 
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1.6 Hensikt 

 

Hensikten med denne studien var å studere bruk av SALA ved Sykehuset Østfold, Kalnes 

med fokus på om SALA ble benyttet i henhold til beskrevet prosedyre, samt å kartlegge 

mulige årsaker til at SALA ikke ble benyttet etter prosedyren. 

 

Følgende problemstillinger ble besvart:  

• Hvordan er tilgangen på elektronisk identifiserbare legemidler (legemidler med 

strekkoder)? 

• I hvilken grad blir legemidlene skannet? 

• I hvilken grad blir pasientarmbånd skannet? 

• Hvor ofte er medisintrallen på pasientrommet ved administrering av legemidler? 

• Hvordan er tilgangen på nødvendig utstyr (elektronisk og annet)? 

• Hvordan er brukervennligheten av SALA og for faktorer som påvirker SALA? 
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2 Metode 
 

2.1 Metodevalg 

 

I denne masteroppgaven ble det benyttet både kvantitativ og kvalitativ metode for å svare på 

problemstillingene i hensikten. Kvantitativ metode forholder seg til kvantifiserbare størrelser 

som systematiseres ved å telle, summere eller å benytte ulike statistiske metoder. Kvalitativ 

metode benyttes for å undersøke menneskers opplevelser, erfaringer og verdier. Resultater fra 

en kvalitativ studie kan indikere hva som er relevant å registrere i en kvantitativ studie (49).  

 

Alle data i masteroppgaven ble samlet inn via observasjon av sykepleiere mens de benyttet 

SALA ved legemiddelhåndtering på Sykehuset Østfold Kalnes. Dette genererte både 

kvantitative og kvalitative data. Etter at observasjonene var avsluttet, deltok jeg som 

observatør og sekretær på et fokusgruppeintervju med sykepleiere på samme sykehus.  

 

2.2 Oppstartsmøte og videre fremdrift for masteroppgaven 

 

Det ble avholdt et møte på Kalnes i mai 2019, der målet var å definere en retning for 

masteroppgaven. Til stede i møtet var mange med høy kompetanse om SALA, deriblant 

sykehusapoteker Thomas Backstrøm, forsknings- og utviklingssjef ved sykehusapotekene 

Yvonne Andersson og IKT- rådgiver Rune Kristiansen som har vært sentral i forbindelse med 

implementering av SALA ved sykehuset. Andre møtedeltagere var jeg, mine interne 

veiledere Anne Gerd Granås, Alma Mulac og lokal veileder på Kalnes, Sandra Rut Eikeland.  

 

Vi besluttet i møtet at oppgaven skal fokusere på om prosedyrer for SALA blir fulgt av 

sykepleierne, og hvor langt de har kommet med å implementere SALA på Kalnes. Dette kan 

blant annet måles i hvor mange legemidler som har strekkoder, og om legemidlene blir 

skannet. Videre fremdrift i masteroppgaven er illustrert i figur 4. 
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Figur 4: Viser progresjon i masteroppgaven. 
 

April 2019

29. April Oppstartsmøte 
på Kalnes med Yvonne, 
Alma, Rune, Thomas, 
Sandra, Anne Gerd og 
Synne. 

September 2019
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verktøy

05-06. Sept
introduksjonsdager på 
Kalnes med Sandra. 

Lære prosedyrer -
Metavision mm. 

Oktober 2019

02-04. Okt Testing 
observasjon Kalnes.

09. Okt Evalueringsmøte 
om Pilot.
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Veiledningsmøte

November 2019

30.10-01. Nov 
Observasjonsuke 1

18-22. Nov
Observasjonsuke 2

Tidslinje

Desember 2019 Januar 2020

6-10. Jan

Observasjonsuke 3

13-16. Jan

Observasjonsuke 4

Februar 2020

12. Feb
Fokusgruppeintervju 
Kalnes

17. Feb Fremlegging 
Pharmasafe møte

28. Feb Møte på Kalnes
med mange med 
tilknytning LLS. 

Mars 2020

Tidslinje

12. Mars Evalueringsmøte 
om innhold i 
masteroppgaven. 

11. Des
Evalueringsmøte Sandra, Alma, 
Anne Gerd, Yvonne, Rune og 
Synne for å diskutere veien 
videre. 
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2.3 Forberedende arbeid 

 

Jeg hadde to introduksjonsdager ved Sykehuset Østfold Kalnes for å bli bedre kjent. Jeg fikk 

blant annet gjennomgang av hvor medisinrom og andre viktige funksjoner ved avdelingene 

var plassert og hvordan de var utformet. Jeg ble med på en vernerunde, og så hvordan 

sykehusapoteket var bygd opp. Videre ble jeg tildelt prosedyrene for SALA, slik at jeg kunne 

bli sikker på disse før jeg skulle observere, disse ligger vedlagt i vedlegg 1-3. 

2.3.1 Innføring i elektronisk kurve 

 

Jeg og den andre observatøren stipendiat Alma Mulac satte oss godt inn i den elektroniske 

kurven (Metavision) for å vite hva vi observerer. Opplæring i Metavision skjedde ved hjelp 

av sykehusets egne opplæringskurs på nett. Her fikk vi innføring i hva de forskjellige 

skjermvisningene i dataprogrammet betydde (50). Dataprogrammet viser f.eks. hvilke 

legemidler som er forordnet, eventuelle seponeringer og hvor ofte legemidlene er gitt. 

2.3.2 Omgivelser i legemiddelhåndteringen 

 

Det er sykehusapoteket som leverer legemidler med og uten strekkoder til medisinrommet. 

Etter at legemidlene er levert på medisinrommet er neste steg i fasen at legemidlene 

klargjøres av sykepleier eller apotektekniker. Legemidlene skannes enkeltvis inn i den 

elektroniske kurven og klargjøres til den enkelte pasient. De klargjorte legemidlene legges i 

medisinskuffen i medisintrallen, og er da klare til å administreres til pasienten.  

 

Det er ulike prosedyrer for hvordan perorale og parenterale legemidler klargjøres. Perorale 

legemidler og legemidler med andre administrasjonsformer er derfor ikke likt implementert i 

bruk av SALA på sykehuset. For å benytte SALA er man nødt til å ha strekkodemerkede 

legemidler. Dette er i stor grad implementert for perorale legemidler ved å pakke om til 

endoseposer som er merket med navn, styrke, dose og skannbar strekkode, vist i figur 5. De 

fleste legemidler har strekkoder, men er noen legemidler som ikke har strekkoder på 

inneremballasje/enhetsnivå. Dette gjelder for de parenterale legemidlene, men også for 

miksturer, antibiotika tabletter/kapsler, tabletter pakket i blister og plaster. Hvis det mangler 

strekkode på enhetsnivå, må sykepleier skanne strekkode på flerdosebeholder og klargjøre 

legemiddel med utskrift av etikett fra Metavision som er unik for den ene dosen. 

Et moment som gjør det vanskeligere å implementere SALA ved parenterale legemidler er at 

de ofte må tilberedes rett før de gis til pasienten. Et eksempel er at det som ligger klargjort i 
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medisinskuffen er en ampulle og en sprøyte, mens det som klargjøres og gis til pasienten er 

opptrekk i sprøyten fra ampullen. Selv om ampullen skannes, er ikke dette likt det ferdige 

produktet som gis til pasienten. Det er altså liten nytte å skanne et parenteralt legemiddel før 

det foreligger i riktig dose. Til sammenlikning ligger de perorale legemidlene med riktig dose 

klargjort i medisintrallen. 

 

 
 
Figur 5: Viser en endosepose med navn, styrke og dose av legemidlet. Den har også en skannbar 

strekkode. Eget bilde.  
 

2.3.3 Utarbeidelse av observasjonsverktøyet til observasjon av SALA 

 

Vi utviklet et digitalt observasjonsverktøy for å registrere bruk av SALA. Vi har laget to ulike 

observasjonsverktøy grunnet forskjell i implementering av SALA for perorale legemidler og 

legemidler med andre administrasjonsformer (51). Sykehusets interne 

legemiddelhåndteringsprosedyrer og internasjonale publikasjoner av observasjon i 

legemiddelutdeling ble brukt som grunnlag for utarbeidelsen av spørsmålene i 

observasjonsverktøyet. Legemiddelhåndteringsprosedyrene ligger vedlagt, se vedlegg 1-3. 

2.3.4 Pilottest av observasjonsverktøy 

 

Vi utførte tre dager med pilot for å teste hvordan verktøyet fungerte, samt for å evaluere om 

noe burde endres før selve datainnsamlingen. Etter pilotobservasjon, avholdt vi et 

evalueringsmøte. Det kom frem at registrering i observasjonsverktøyet var svært 

tidskrevende. Det var vanskelig å følge med på det som ble gjort, og samtidig registrere riktig 

på alle spørsmålene. Det ble derfor besluttet å begrense antall spørsmål i 

observasjonsverktøyet ved å fokusere mer på bruk av SALA og avvik fra sykehusets 

prosedyrer for tilberedning og administrasjon, og mindre på detaljer rundt legemidler (styrke, 
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virkestoff) og avbrytelser i utdeling av legemidler av helsepersonell, pasienter. Vi valgte også 

å designe flere spørsmål som nedtrekksmenyer eller avkrysningsbokser, og kun ha fritekstfelt 

på nødvendige spørsmål. Dette var for å optimalisere tidsbruk i observasjon, men også for å 

få best mulig datagrunnlag for statistisk analyse.  

 

Ett av spørsmålene som ble evaluert er gjengitt i tabell 2. På evalueringsmøtet ble vi også 

enige om at vi burde ha en klar plan for hvordan vi omtaler prosjektet til sykepleiere og andre 

vi møter under observasjon.  

 

Tabell 2 viser et av spørsmålene fra observasjonsverktøyet før evalueringsmøtet. eMAR står 

for electronic Medication Administration Record som er engelsk for den elektroniske kurven. 

Den elektroniske kurven er dataprogrammet som benyttes for å utføre SALA. ID wristband er 

engelsk for armbåndet alle pasienter har ved innleggelse på Kalnes. 

  

Medication administration: Yes No 

Checks patient ID wristband for name   

Checked eMAR for drug name   

Checked eMAR for dose/strength   

Scanned each medication with existing barcode   

Scanned ID wristband   

Verbalized medication/indication to patient   

Medication not labeled properly   

Checks eMAR for lab results, allergies, etc   

Verbalized significant sideeffects to patient (if new drug)   

 

 

For å forbedre skjemaet ble «Checks patient ID wristband for name» fjernet, da det holder 

med «Scanned ID wristband». Begrunnelsen for dette var at skanning av ID-bånd er nok for 

å forsikre at det er rett pasient. Spørsmålet «Checked eMAR for dose/strength» ble fjernet, 

da det ikke var mulig for oss å vite om sykepleierne sjekker for legemidlets navn og styrke, 

utover det å skanne legemidlet. Flere spørsmål ble evaluert på denne måten til vi endte opp 

med et observasjonsverktøy som var håndterlig å benytte i en observasjonssituasjon. Deler av 

observasjonsverktøyet ligger vedlagt i vedlegg 4-5 
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2.3.5 Oppbygging av sluttversjonen av observasjonsverktøy til å observere SALA 

 

Observasjonsverktøyene ble brukt for å krysse av om prosedyrene for SALA blir fulgt eller 

ikke, men også for å registrere opplysninger om det vi observerte i fritekst. Vi registrerte data 

samtidig i det orale og parenterale observasjonsverktøyet ved bruk av «split view» på 

nettbrett, vist i figur 5. Tidsbruken og dataregistrering ble optimalisert på denne måten, siden 

sykepleiere benytter ulik rekkefølge i utførelsen av oppgavene. I observasjonsverktøyet var 

det også mulig å endre registrerte data i etterkant. Dette ga oss muligheten til å endre om noe 

ble registrert feil eller beskrive en situasjon i ytterligere detalj. Alle pasientene og 

sykepleierne fikk unike tall, slik at vi kunne skille pasientene og sykepleierne fra hverandre 

og alle forble anonyme. Det ble ikke registrert noen andre personlige opplysninger.  

 

 
Figur 5 Viser et utsnitt av observasjonsverktøyet med «split view» på skjermen. 

Observasjonsverktøyet som er vist er brukt ved administrering av parentale og orale legemidler. 
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2.3.6 Samtykkeskjema 

 

Alle sykepleierne vi observerte skrev under på et samtykkeskjema før vi gikk i gang med 

observasjonene, se vedlegg 6. Skjemaet inneholdt informasjon om studien, og presiserte at vi 

ikke ville notere noen personopplysninger om de vi observerte. Selv om vi ikke skulle 

involvere oss med de vi observerte, var det viktig å presisere at vi ville si fra dersom vi 

observerte noe som kunne skade pasientene.  

2.3.7 Søknad til forskningsavdelingen om tillatelse til å utføre studien 

 

Før oppstart av studien søkte vi om tillatelse fra forskningsavdelingen ved sykehuset. 

Søknaden ligger vedlagt, i vedlegg 7. Det var derfor mulig at vi måtte søke om tilrådning fra 

personvernombudet, dette ville forskningsavdelingen gi oss svar på. Vi informerte om at 

observasjonsverktøyet ikke innhenter identifiserbare opplysninger, da vi kun fokuserer på 

prosessen ved bruk av SALA.  

 

Forskningsavdelingen konkluderte imidlertid med at det ikke var krav for personvern 

tilrådning for vårt prosjekt. Det krevdes kun at vi tok kontakt med avdelingssjefene ved de 

aktuelle avdelingene for å få tillatelse til å utføre observasjonene hos dem. Det var også 

nødvendig å signere på taushetserklæring ved avdelingen vi skulle observere ved. 

2.4 Observasjon av SALA 

 

Vi observerte de to store administrasjonsrundene som var kl. 08.00 og kl. 20.00. Vi utførte 

observasjonene på forskjellige tider av døgnet for å se om det var noen forskjell i bruken av 

SALA. For å illustrere hvordan det så ut når vi observerte er det lagt ved et bilde (figur 6). 

Vedlagt ligger også bilde av toppen av en medisintralle, med Pc-skjerm som viser en 

elektronisk kurve (figur 7). Lengden på øktene kom an på hvor lenge utleveringen varte for 

den sykepleieren vi fulgte. Pilotøktene fant sted i oktober 2019, og de resterende øktene med 

observasjon fant sted i perioden oktober 2019 - januar 2020.  
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Figur 6: Bilde av Alma, min veileder som observerer bruken av SALA. Bildet er tatt med tillatelse. 

 

 

Figur 7: Viser den ene siden av medisintrallen. Her er medisinskuffene med klargjorte medisiner til 

pasientene. Bildet er tatt med tillatelse.  
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2.5 Kvantitativ analyse av observasjonene  

 

Datamaterialet til denne studien baserer seg på observasjoner av sykepleiere, hvor det ble 

dokumentert om prosessen for legemiddelhåndtering ble utført i henhold til prosedyrene for  

SALA. Dataene som ble registrert i observasjonsverktøyet genererte kvantitative data. Disse 

ble analysert i programmet IBM Statistical Package for the Social Sciences 26 (SPSS ®).  

 

Dataene må vaskes før analysen. Vasking av data er en samlebetegnelse for de forberedende 

stegene før man setter i gang med selve analysen i SPSS. Vi begynte med å erstatte «missing 

data». Etter at dataene var klare for analyse ble det laget nye variabler for alle feil og avvik. 

Det var flere av pasientene som hadde mer enn ett avvik per pasient. Disse variablene 

ble behandlet ved bruk av "Multippel Response", for å summere antall avvik som var 

registrert. Andre resultater i frekvenstabeller, som ikke var feil og avvik, ble regnet ut fra 

originale variabler ved bruk av kommandoen "Frequencies" og proporsjoner. 

Gjennomsnittstiden per observasjon ble regnet ut som snitt av alle registrerte tidsbruk i 

observasjon. 

 

2.6 Kvalitativ analyse av observasjonene 

 

Datamaterialet til den kvalitative metoden baserer seg på deskriptive notater fra fritekstfeltene 

i observasjonsverktøyet samt feltnotatene som ble beskrevet i etterkant av hver 

observasjonsøkt. Materialet var på omtrent 60 sider fritekst. Disse notatene inneholdt 

informasjon om det vi observerte som ikke ble registrert i observasjonsverktøyet fra 

avkrysningsspørsmålene. Notatene kunne også forklare noe mer rundt de eksisterende 

avkrysningsspørsmålene.  

 

2.6.1 Systematisk tekstkondensering 

 

Jeg utførte en systematisk tekstkondensering av observasjonsnotatene. Metoden forsøker å 

beskrive innholdet ved å utforske det, for så å dele det inn i temaer. Systematisk 

tekstkondensering kan brukes til å analysere flere typer kvalitative data, blant annet 

intervjuer, observasjoner og analyse av skriftlige tekster (52).  
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Prosedyren består av trinnene: 1) totalinntrykk - fra kaos til temaer; 2) identifisere og sortere 

meningsenheter - fra temaer til koder; 3) kondensering - fra kode til mening; 4) syntese - fra 

kondens til beskrivelser og begreper (52).  

Notatene ble skrevet ut på papir og klippet i små deler slik at hvert utklipp var én enkelt 

hendelse. Jeg samlet de hendelsene som handlet om det samme, og navnga dem i 

underkategorier. Flere av underkategoriene ble etter hvert gruppert sammen ettersom 

hendelsene innen dem var ganske like. Andre underkategorier ble delt opp i flere 

underkategorier fordi hendelsene var for ulike.   

 

Det utviklet seg etter hvert flere underkategorier som hadde en fellesnevner. Jeg samlet disse 

underkategoriene inn under en hovedkategori. For eksempel var en underkategori «Manglet 

strekkode/etikett» og en annen «Unngår å skanne med vilje». Disse underkategoriene ble med 

flere samlet under en hovedkategori; «Avvik med strekkoder/etikettering». Det ble svært 

mange underkategorier etter første omgang med inndeling. Jeg utførte flere runder med nye 

inndelinger av underkategoriene. 

 

Etter endt tekstkondensering endte jeg opp med fem hovedkategorier og 23 underkategorier. 

Jeg fant så eksempler som gjenga situasjonen best mulig for hver av underkategoriene. De 

viktigste momentene med eksempler fra hver av underkategoriene er gjengitt i resultatene. 

Bilder fra den systematiske tekstkondenseringen er vist i figur 8-9. 

 

 

 

Figur 8: Arbeidet med systematisk tekstkondensering, i startfasen. Eget bilde. 
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Figur 9: Den endelige inndelingen ved bruk av systematisk tekstkondensering. Eget bilde. 

 

2.7  Fokusgruppeintervju 

 

Fokusgruppeintervju er en god metode for å få innsikt i hvordan sykepleierne opplever 

bruken av SALA. Dette er svært viktig informasjon, da brukervennligheten til SALA vil være 

en av faktorene som bestemmer om det blir brukt som det skal (53).  

 

Tanken bak fokusgruppemetoden er at dynamikken mellom deltagerne kan hjelpe dem til å 

utforske og tydeliggjøre synspunktene sine på måter som ikke er like lett tilgjengelige i 

enkeltintervjuer. Metoden kan med andre ord lokke frem meninger og synspunkter som 

deltagerne kanskje ikke ville kommet på alene (53). 

 

Størrelsen på en fokusgruppe bør være på mellom fem til åtte deltagere. Den ledes av en 

moderator som har ansvar for å holde fokus i intervjuet og oppmuntre til diskusjon mellom 

deltagerne. Moderatorens respekt for deltagerne er kanskje en av de viktigste faktorene i å 

påvirke kvaliteten på resultatet fra fokusgruppen. Det er derfor viktig at deltagerne føler seg 
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frie nok sammen med moderatoren til at de kan dele det de tenker og føler. Moderatoren bør 

derfor være en uavhengig part som ikke har egne interesser i å påvirke resultatet i noen 

retning. Det bør også være en observatør til stede som kan observere gruppedynamikken og 

oppsummere innholdet underveis (54). 

2.7.1 Utførelse av fokusgruppeintervju 

 

Fokusgruppeintervjuet ble utført den 12. februar 2020 ved Sykehuset Østfold Kalnes. Til 

stede var Alma Mulac, Anne Gerd Granås, Rune Kristiansen og jeg. Informantene var ni 

sykepleiere fra flere avdelinger ved Sykehuset; deriblant avdeling for hjertemedisin, 

akuttgeriatri og nevrologisk avdeling. Utarbeidelse av intervjuguide ble gjort av Rune 

Kristiansen, som også skriver masteroppgave om SALA, og har Anne Gerd Granås som 

veileder. Intervjuet var en viktig del av masteroppgaven til Rune. Jeg kom også med noen 

innspill til spørsmål i intervjueguiden. Jeg fungerte som sekretærer og observatør ved at jeg 

noterte ned det som ble sagt og dynamikken mellom deltagerne i rommet.  

Etter at intervjuet var gjennomført gikk vi gjennom de viktigste momentene. Alle fire 

moderatorer ga sitt bidrag mens lydopptakeren fremdeles var på. Hele fokusgruppeintervjuet 

ble tatt opp før det ble transkribert av Rune. Et fokusgruppeintervju må transkriberes og 

analyseres før resultatet kan kalles vitenskapelig kunnskap (49).  

Jeg tok ikke del i transkriberingen, men gjorde notater underveis. Notatene er presentert i 

resultatkapitlet. Notatene gir en pekepinn på om det jeg har observert stemmer overens med 

det sykepleierne selv sier. Dette er også tatt opp i diskusjonen hvor jeg sammenlikner 

resultater fra observasjonsstudien med resultatene fra fokusgruppeintervjuet. 

2.8 Reliabilitet og validitet  

Forskningen må være pålitelig og gyldig for at den skal ha relevans og bli ansett som 

troverdig (55). Reliabilitet og validitet beskriver dette, og er derfor viktige begreper i 

forskning (56, 57).  

Validiteten sier noe om i hvilken grad man kan trekke gyldige slutninger fra resultatene i en 

studie. Den kan deles inn i ytre og indre validitet. Den ytre validiteten sier noe om hvorvidt 

resultatene fra studien kan generaliseres, slik at det kan gjelde for en større mengde data enn 

det studien undersøkte. I vår forskning er data hentet fra en populasjon på 44 sykepleiere. Det 
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er ikke så mange, men det kan tenkes at implementeringen av SALA vil fortone seg nokså 

likt innad i sykehuset, så vel som mellom sykehusene. Dette er fordi oppgavene er konkrete 

og utdanningsnivå er sammenlignbart ved de fleste norske sykehus. Det er mulig at det kan 

generaliseres til å handle om en større populasjon enn kun vår studie. For å undersøke 

generaliserbarheten kunne man sett på liknende forskning fra andre sykehus i Norge på dette 

feltet og sammenliknet resultatene. Siden det ikke finnes forskning på akkurat dette området i 

Norge, blir det vanskelig å si om man ville funnet like resultater andre steder (57). 

Den indre validiteten forklarer i hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget som er 

undersøkt. Høy indre validitet forutsetter at man har god kontroll over mulige bias. Bias ved 

observasjon er noe som vil minske den indre validiteten. Det at sykepleiernes adferd er endret 

vil påvirke dataene fra både den kvalitative og den kvantitative delen av studien.  

I denne studien er det høy indre validitet på forhold som beskriver utgangspunktet 

sykepleiere har for å bruke SALA. Dette kan være om de har nok klargjorte skannbare 

legemidler, om teknologien fungerer eller om alt av det fysiske er på plass, som for eksempel  

medisintrallen og skanner. Denne studien har ganske høy indre validitet på dette, da disse 

forholdene ikke kan endres med adferd fordi vi var til stede for å observere.  

Det at adferden endres når vi observerer har vi fått tydelige indikasjoner på både i 

observasjon, i samtale med sykepleiere og i fokusgruppeintervjuet. En slik indikasjon kunne 

være at jeg har kommet overraskende på en sykepleier som brukte SALA dagen før (da jeg 

observerte) men ikke dagen etter, når hun ikke forventet at noen skulle observere henne. 

Dette skjedde flere ganger. At adferden endres når vi observerer vil påvirke resultatene som 

beskriver om SALA brukes av sykepleiere, så disse resultatene er det lav indre validitet på. 

Den indre validiteten er den største svakheten med denne studien, men den påvirker ikke alle 

resultatene. Siden vi vet hvilke resultater den påvirker, så kan vi kontrollere denne «biasen».  

Reliabiliteten til studien sier noe om stabiliteten i målingene. Målet er reliabelt hvis man får 

samme resultat når man gjentar de samme målingene. Overført til denne studien blir 

spørsmålet om man faktisk får de samme resultatene om man gjentar registeringen av data 

ved like betingelser som da de ble målt første gang. Dette er umulig å gjenskape, siden det er 

studier fra det virkelige liv hvor det alltid vil være visse forskjeller i hvordan oppgavene blir 

utført. Hadde det vært mulig å gjenskape den samme settingen og registrere data, ville 

utførelse av registering av data til den kvantitative studien trolig gitt likt resultat.  
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Det hadde bedret reliabiliteten til studien om registreringene av data skjedde direkte via 

Metavision. For eksempel ved at «antall strekkoder skannet» ble registrert i datasystemet og 

at man kunne skrive ut rapport fra Metavision i stedet for at dataene ble registrert via nettbrett 

av mennesker (56). Hvis registreringene skjedde via Metavision ville det være mer 

sannsynlig at det ble det samme resultatet ved gjentagelse av målinger. Årsaken til dette er at 

mennesker ikke klarer å utføre registreringer med like stor nøyaktighet som maskiner. På den 

andre siden får vi via observasjoner et helhetlig bilde av administreringen som er uvurderlig 

kunnskap i forhold til å se kompleksiteten av problemer ved legemiddeladministrasjon.  

For å gjøre reliabiliteten så god som mulig, gjorde jeg i forkant av observasjon en rekke 

forberedelser. Dette var for eksempel å lese grundig om observasjonsteknikk, og diskutere 

med, samt skygge sykepleiere i piloten, følge med på klargjøringen av legemidler og utføre 

kursing i Metavision. Begge observatører utførte nødvendige forberedelser for å forsikre oss 

om at det ikke var variasjon i svarene vi ga. Dette var blant annet å gå gjennom spørsmålene, 

diskutere svarene og bruke ulike eksempler fra praksis for å forenkle registreringen av data. 

Alle uklarheter ble diskutert enten i forkant eller underveis og ved behov endret vi data i 

etterkant av observasjon.  
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3 Resultater 
 

3.1  Kvantitativ forskningsmetode  

 

Resultatene fra den kvantitative forskningsmetoden baserer seg på observasjoner av SALA 

ved Sykehuset Østfold Kalnes. Vi observerte til sammen 44 sykepleiere mens de utførte 

tilberedning og utdeling av legemidler ved bruk av SALA til totalt 213 unike pasienter 

(Tabell 3). Av disse fikk 132 av pasientene kun orale legemidler, 22 fikk kun parenterale 

legemidler og 59 fikk både perorale og parenterale. Observasjonene ble umiddelbart registrert 

på observasjonsverktøyet ved bruk av nettbrett. Sykepleierne administrerte totalt 887 

legemidler til de 213 pasientene, og vi observerte at 70 % av legemidlene ble skannet, og at 

80 % av pasientene fikk skannet armbåndet. 

 

Medisintralle med elektronisk utstyr må være på pasientrommet for at sykepleieren skal få 

skannet ID-båndet til pasienten. Dette er et essensielt førstetrinn i SALA for å sjekke at 

legemidlene gis til rett pasient. Vi observerte at medisintrallen befant seg på pasientrommet 

under 81 % av administreringene.  

 

Vi observerte til sammen 22 tilfeller av feilmedisinering, inkludert de feilene som ikke nådde 

pasienten. Av disse 22 feilmedisineringene var 12 av dem at feil legemiddel ble oppdaget av 

Metavision eller observatøren, og det var to tilfeller av at en ikke delbar depotformulering ble 

delt, vist i Tabell 3.  
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Tabell 3 Oppsummering av data fra observasjon av administrasjon av orale og parenterale 

legemidler ved bruk av SALA.  

 

Administrasjon av orale og parenterale legemidler 

Dager med observasjon 38 

Antall sykepleiere 44 

Antall pasienter 213 

Totalt antall legemidler 887 (100 %) 

Totalt antall skannede legemidler 615 (69 %)1 

Totalt antall skannede armbånd 170 (80 %)2 

Medisintralle er på pasientrommet under administreringen 173 (81 %)3 

Antall pasienter med egne legemidler 16 (7,5 %) 

Pasienter med minst 1 avvik 136 (64 %) 

Gjennomsnittstid for oral administrasjon 10 minutter 8 sekunder 

Gjennomsnittstid for parenteral administrasjon 13 minutter 20 sekunder 

Feilmedisinering (inkludert feilene som ikke når pasienten) 

Legemiddel ikke gitt til pasient 8 (36 %) 

Depotformulering ble delt 2 (9 %) 

Feil legemiddel (oppdaget av Metavision/observatør) 12 (55 %) 

Totalt:  22 (10 %) 

 

 
1Totalt antall skannede legemidler er delt på totalt antall legemidler.  

2Totalt antall skannede armbånd er delt på totalt antall pasienter.  

3Medisintralle er på pasientrommet under administreringen er delt på totalt antall pasienter.  

 

3.1.1 Administrasjon av orale legemidler 

 

Vi observerte administrasjon av 790 orale legemidler til 191 pasienter (Tabell 4). Sykepleiere 

skal ifølge prosedyren for SALA skanne armbåndet og legemidlene, samt observere at 

pasienten inntar legemidlet. Totalt ble 612 (78 %) av de orale legemidlene skannet. Vi 

observerte at sykepleiere så på at 48 % av pasientene som fikk orale legemidler faktisk tok 

disse. For 39 % av pasientene så sykepleierne ikke på at de orale legemidlene ble tatt. 

Legemidlene ble i disse tilfellene lagt i en medisinkopp og satt inn på rommet til pasienten. 

For de resterende 13 % av de orale administreringene var det ikke registrert entydige data på 

om inntakene av legemidler var sett av sykepleierne eller ikke, eksempelvis at sykepleieren 

kun observerte at noen av legemidlene var tatt eller at observatørene ikke hadde registrert 

tilstrekkelig data ved disse administreringene.  
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Strekkoder på legemidlene er avgjørende for at man skal kunne gjennomføre SALA. De 

legemidlene som hadde strekkoder var ofte pakket i endosepose merket med strekkode. Vi 

observerte at 13 % av de orale legemidlene ikke hadde strekkoder, som vist i tabell 4.  For de 

legemidlene som manglet strekkoder var det ofte klippet ut en tablett fra blisterpakningen, 

eller tatt ut en tablett fra blisteren og lagt i en liten plastpose. I disse tilfellene måtte 

sykepleierne skrive ut en egen etikett med strekkode og feste til legemidlet. Det var ikke 

alltid dette ble gjort.  

 

Vi observerte at 75 (11 %) av de orale legemidlene ikke ble skannet selv om de hadde 

strekkoder (Tabell 4). De observerte årsakene til dette var blant annet at skanneren ikke 

fungerte eller at legemidlet ikke var klargjort i henhold til prosedyre.  

En fungerende laptop er nødvendig for å få gjennomført prosedyren for SALA. Vi observerte 

flere teknologiske avvik (Tabell 4). Ved administrasjon av orale legemidler opplevde 38 (20 

%) av pasientene minst ett teknologisk avvik. Flatt batteri på laptop (n=28) og 

programvarefeil (n=7) forekom hyppigst. 

Tabell 4 Observasjon av administrasjon av orale legemidler ved bruk av SALA. (N=191 

pasienter) 

 
 

1Antall legemidler som ble skannet er delt på antall legemidler totalt.  

Administrasjon av orale legemidler  

 Antall Kommentar 

Dager med observasjon 38 12 kvelder, 26 morgener. 19 dager 

per observatør. 

Antall sykepleiere 44  

Antall pasienter 191 Dette gir 1 administrasjon per pasient 

Antall legemidler totalt 790 100 % 

Antall legemidler som hadde strekkode 687 87 % av totale antall orale legemidler 

hadde strekkode 

Antall legemidler som ikke hadde strekkode              103 13 % 

Antall legemidler som ble skannet 612 78 % av totale antall orale legemidler 

var skannet1 

Antall legemidler med strekkode, som ikke ble 

skannet                                     

75                           11 % 

Antall inntak som ble sett av sykepleiere      92             48 % 

Antall inntak som ikke ble sett                                                                                           74             39 % 

Antall inntak registrert som «annet» 25 13 % 

Teknologiske avvik:   

Pasienter med minst ett teknologisk avvik                    38 20 % 

Flatt batteri på laptop 28 15 % 

Programvarefeil 7 3,7 % 

Skanner ikke tilgjengelig 1 0,5 % 

Skanner fungerte ikke 1 0,5 %  
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3.1.2 Administrasjon av parenterale legemidler 

Vi observerte administrasjon av 97 parenterale legemidler til 81 pasienter. Av totalt 97 

parenterale legemidler var det 35 intravenøse legemidler, 40 parenterale injeksjoner 

(intramuskulære, subkutane og intradermale) og 11 andre parenterale (topikale, vaginale, 

rektale og inhalasjoner) (Tabell 5). Vi observerte at 32 av 35 av de intravenøse legemidlene 

ikke hadde strekkoder, som vist i tabell 5. 

Det var flere av de andre parenterale legemidlene som ikke hadde strekkoder, blant annet 

Fragmin. I medisintrallen var det en egen medisinskuff med Fragmin med ulike styrker. 

Ingen av disse hadde strekkode. Det er uheldig at disse legemidlene mangler strekkoder, men 

det er ikke regnet som et avvik, da årsaken til at de er klargjort på denne måten er at det ikke 

er plass til klargjort legemiddel i medisinskuffen til den enkelte pasient. 

Vi observerte at ved 22 % av utdelingene manglet ett eller flere parenterale legemidler fra 

medisinskuffen. Hvis det aktuelle legemidlet ikke var å finne i medisintrallen, måtte 

sykepleier forlate den aktuelle utdelingen for å gå og hente legemidlet. Av de 27 intravenøse 

legemidlene som trengte tilberedning, ble 16 (59 %) tilberedt på pasientrommet, de 

resterende var tilberedt andre steder, som vist i tabell 5. 

Medisintrallen må befinne seg på pasientrommet for at sykepleieren skal få skannet ID-

båndet til pasienten. Vi observerte at medisintrallen befant seg på pasientrommet i 77 % av 

administreringene av de parenterale legemidlene (Tabell 5). I de tilfellene hvor medisintrallen 

ikke befant seg på pasientrommet var den ofte igjen på gangen, imens sykepleierne tok med 

legemidlene inn på pasientrommet. Skanneren ble igjen på medisintrallen, så i disse tilfellene 

ble ikke pasientarmbåndet skannet.  
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Tabell 5 beskriver i hvilken grad prosedyrene for SALA ble fulgt ved administrering av 

parenterale legemidler. (n=81 pasienter) 

 

 

 

3.1.3 Sammenlikning mellom avdelingene 

 

Vi observerte sykepleiere da de benyttet SALA ved tilberedning og utdeling av legemidler 

ved to forskjellige avdelinger. Vi utførte 20 dager med observasjon på «Avdeling 1» og 18 

dager på «Avdeling 2». I Tabell 6 sammenlignes de to avdelingene med hensyn på antall 

legemidler, strekkodemerking og bruk av SALA, med mer.   

 

Ved «Avdeling 1» var 81 % av legemidlene merket med strekkoder og 76 % ble skannet. Ved 

«Avdeling 2» var 92 % av legemidlene merket med strekkoder og 79 % ble skannet.  

«Avdeling 2» hadde en høyere andel av pasientarmbånd som var skannet enn «Avdeling 1» 

(91 % vs. 81 %). Det samme mønsteret gjenspeiles i at medisintrallen oftere ble tatt inn på 

pasientrommet ved «Avdeling 2» (93 %) enn ved «Avdeling 1» (78 %). Vi observerte to 

Administrasjon av parenterale legemidler 

 Antall kommentar 

Antall sykepleiere 30  

Antall pasienter 81  

Antall legemidler totalt 97  

Pasienter som mangler legemidler 

fra medisinskuffen 

18 22 % 

IV legemiddel med strekkode 3 9 % av 35 IV legemidler 

Tralla på Pasientrommet 

Ja 62 77 % 

Nei 12 15 % 

Annet 5 6 % 

Mangler data 

 

2 3 % 

Type legemidler og  

deres  

administrasjonsvei: 

Type Antall  

 

Intravenøse legemidler 

  

35 

 Andre parenterale 

(intramuskulære, subkutane 

og intradermale) 

40 

 

 Andre (inhalasjon, rektal, 

vaginal, topikal) 

 

11 

27 intravenøse legemidler 

trengte tilberedning:  

Sted Antall 

Tilberedt på pasientrommet 

 

16 av 27 (59%) 

 Tilberedt i gangen 2 av 27 (7%) 

 Tilberedt på vaktrommet 9 av 27 (33%) 
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dager mindre ved «Avdeling 2», men vi observerte likevel administrering av flere legemidler 

ved denne avdelingen.  

Tabell 6 viser en sammenlikning av resultater mellom de to avdelingene vi observerte ved, 

kun fra administreringen av de orale legemidlene ved bruk av SALA. (n=191) 

 

Forskjell mellom avdelinger ved oral administrasjon ved bruk av SALA 

  Avdeling 1 Avdeling 2 Total 

Antall dager 20 18 38 

Totalt antall legemidler 386 (100%) 404 (100%) 790 (100%) 

Antall legemidler med 

strekkode 
314 (81%) 373 (92%) 687 (87%) 

Antall skannede 

legemidler 
295 (76%)1 317 (79%)1 612 (78%)1 

Antall pasienter 98 93 191 

Tralla på pasientrommet 76 (78%)2 86 (93%)2 162 (85%)2 

Skannet pasientarmbånd 79 (81%) 85 (91%) 164 (86%) 

 

1 Antall skannede legemidler delt på totalt antall legemidler.  

2 Tralla på pasientrommet delt på totalt antall pasienter.  

 

 

Vi sammenlignet de to avdelingene med hensyn til forskjellige typer avvik, eksempelvis at 

legemidler manglet i medisintrallen og at det var feil romnummer på medisinskuffen, se 

Tabell 7. Ved de to avdelingene observerte vi totalt 252 avvik i medisintralla ved utdeling av 

legemidler til pasientene. I begge avdelingene var det vanligst å hente legemidler som 

manglet fra medisinrommet, eller fra behovsmedisin som var oppbevart i medisintrallen. Det 

var også vanlig å hente legemidlene fra en annen medisintralle. I totalt 11 tilfeller ble ikke 

legemidlet gitt i løpet av observasjonen. Vi observerte at det var lagt legemiddel i feil lomme 

i medisinskuffen i totalt 5 tilfeller, og feil romnummer på medisinskuffen ved totalt 3 tilfeller. 

Det var tilsynelatende ingen store forskjeller i registrerte avvik mellom de to avdelingene. 
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Tabell 7 viser type og forekomst av avvik ved bruk av SALA i administrasjon av orale 

legemidler ved de to avdelingene.  

 

Registrerte avvik ved observasjon av SALA 

  Avdeling 1 Avdeling 2 Total 

 

Totale avvik i tralla (mange avvik 

er ikke gjengitt med eksempler i 

tabellen).  

134 118 252 

Mangler minst 

ett legemiddel i 

medisinskuffen 

i 

medisintrallen: 

 31 25 56 

 
Legemiddel(er) hentet fra 

medisinrommet 
19 15 34 

 
Legemiddel(er) ikke gitt i løpet av 

observasjon 
6 5 11 

 

Legemiddel(er) hentet fra 

medisinskuffen med 

behovsmedisin i medisintrallen 

3 1 4 

 
Legemiddel(er) hentet fra toppen 

av medisintrallen 
0 4 4 

 
Legemiddel(er) hentet fra en annen 

medisintralle 
3 0 3 

Andre avvik:     

 

Feil romnummer på 

medisinskuffen 
1 2 3 

Legemiddel lagt i feil lomme (i 

medisinskuffen) 
2 3 5 
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3.2 Kvalitativ forskningsmetode  
 

Da vi observerte SALA, skrev vi inn mer utfyllende deskriptive beskrivelser av det vi hadde 

observert. Det ble notert under og i etterkant av observasjonene, i tillegg til de kategoriske 

dataene i observasjonsverktøyet. Til sammen utgjorde disse beskrivelsene 60 sider feltnotater 

fra observasjonen. Jeg utførte en systematisk tekstkondensering som baserte seg på disse 

feltnotatene. Fra denne kvalitative analysen fremkom 5 hovedkategorier og 23 

underkategorier. Disse 5 hovedkategoriene var:  

• Menneskelige avvik fra prosedyre  

• Avvik med legemidlene i medisintrallen 

• Avvik med strekkoder/etikettering 

• Teknologiske avvik 

• Arbeidsforhold 

 

I de følgende 5 tabellene (8,9,10,11,12) er disse hovedkategoriene, med tilhørende 

underkategorier og eksempler, samt mulige årsaker beskrevet.  

 

3.2.1 Menneskelige avvik fra prosedyre 

 

Sykepleierne må forholde seg til sykehusets interne legemiddelhåndteringsprosedyrer for å 

utøve forsvarlig praksis. En av dem er prosedyre for utdeling av legemidler (51). Observerte 

menneskelige avvik fra noen av disse legemiddelhåndteringsprosedyrene, med 8 

underkategorier, er presentert i tabell 8. I tabellen er det gitt flere eksempler på slike avvik fra 

prosedyre, og mulige årsaker til at slike avvik skjer.  

Tabell 8 Kvalitativ analyse av administrering av orale legemidler ved bruk av SALA. 

Hovedkategorien i denne tabellen er menneskelige avvik fra prosedyrer.  

 
Menneskelige avvik fra 

prosedyre 

Eksempler Mulige årsaker 

1. Usikker på prosedyre 

for SALA 

 

a) Sykepleier lurer på 

hvorfor legemidlet ikke 

kommer opp i den 

elektroniske kurven når 

hun skanner strekkoden. 

Hun tenker at legemidlet 

kanskje har blitt gitt 

tidligere. Sykepleier 

utleverer legemidlet til 

pasienten, selv om hun er 
i tvil om hun bør gjøre 

det. 

a) Det er flere grunner til 

at legemidler ikke vises 

i den elektroniske 

kurven når de skannes, 

f.eks at de ikke er 

klargjort riktig eller at 

det er feil legemiddel til 

pasienten. 
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b) Selv om legemidlene er 

klargjort, bruker 

sykepleier lang tid på å 

sammenlikne det som er i 

medisinskuffen med det 

som står i på Pc-skjermen 

i Metavision.  

 

 

c) Sykepleier lurer på 

hvorfor det er gjort i stand 

1,5 tabletter når det står at 

pasienten skal ha 2 

tabletter i Metavision. 

b) Ulik praksis for hvordan 

legemidler klargjøres. 

Virker forvirrende for 

sykepleierne. Mange 

sjekker derfor allerede 

klargjorte legemidler.  

 

 

 

c) En årsak til dette kan 

være at det har skjedd 

en doseendring i regi av 

legen mellom 

klargjøringen og 

utleveringen av 

legemidlene. 

2. Uheldig håndtering av 

Intravenøse legemidler 

 

 

 

 

 

 

I tilberedning av infusjon åpnet 

sykepleier infusjonssett fra steril 

forpakning og mistet den på 

gulvet. Sykepleier tok settet opp 

fra gulvet og fortsatte med 

tilberedning.  

Manglende kunnskap eller 

bevisst brudd på prosedyre om 

steril tilberedning. 

3. Oppgir feil 

informasjon om et 

viktig legemiddel 

900 mg cordarone (a 6 ampuller 

150mg/3ml) i 500 ml glucose. 

Sykepleier A som har gjort i stand 

dette, sier til sykepleier B; «kan 

du godkjenne dette; tilsette 15 

ml» Sykepleier B sier «ja, ok og 

godkjenner». Når sykepleier A er 

gått for å henge opp dette sjekker 

sykepleier B prosedyrene og 

kommer frem til at det skal være 

18 ml og ikke 15 ml. Når 

sykepleier A kommer tilbake, sier 

sykepleier B «mente du 18 ml da 

du sa 15 ml?» Sykepleier A svarer 

da «ja, jeg mente 18 ml» 

Observatør hørte også at det ble 

sagt 15 ml. Dette blir ikke 

undersøkt noe nærmere. Forblir 

uklart om det var en forsnakkelse 

fra sykepleier A, og om riktig 

mengde ble tilsatt eller ikke.  

 

Uryddig arbeidsplass i 

tilberedning på vaktrommet, 

mange legemidler fra andre 

pasienter lå ved Pc-en samtidig 

som denne infusjonen ble 

tilberedt. Vanskelig å ha kontroll 

på tilberedning i lite oversiktlige 

arbeidsforhold.  

4. Nære på å gi feil 

legemiddel 

Sykepleier var nære ved å gi 

øyedråper med feil virkestoff, 

observatør sier i fra.  

Sykepleier finner feil øyedråper 

på medisinrommet ift hva som 

er ordinert i Metavision.  

5. Brudd på prosedyrer for 

SALA 

 

a) Sykepleier sier at de aldri pleier 

å skanne legemidlene fordi de 

ikke har tid til det. At dette kun 

gjøres nå fordi vi observerer 

 

a) Bevisst valg om å bryte 

prosedyre.  
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b) Mot slutten av vakten skanner 

ikke sykepleier armbånd og tar 

heller ikke med medisintrallen på 

rommet.  

 

 

 

 

c) Sykepleier skanner legemidler 

på gangen før hun går inn til 

pasienten.  

 

 

b) Siden sykepleier utførte riktig 

prosedyre under de første 

utleveringene, så virker det som 

at stress mot slutten av vakten 

fører til at hun bryter 

prosedyrene.  

 

c) Det er tidsbesparende, men 

det blir ikke mulighet til å 

skanne armbåndet.  

 

6. Usikker praksis ved 

administrering av 

intravenøse legemidler 

a) Fragmin oppgitt med to 

forskjellige enheter i Metavision 

og på ampullen. Dette gjør 

sykepleier usikker på mengden. 

 

b) Sykepleier  

henter et hetteglass og en sprøyte 

fra en medisintralle. Trekker raskt 

opp i sprøyta og går rett til 

pasienten for å gi. Dette skjer 

veldig raskt uten at legemidlet blir 

sjekket opp mot Metavision eller 

skannet.  

a) Fragmin kan skrives med to 

forskjellige enheter. Burde være 

den samme enheten som brukes 

for å forhindre forvirring.  

 

b) Legemidler bør sjekkes 

tydelig opp mot Metavision for å 

unngå å gi feil.  

7. Avvik med 

oppbevaring 

 

«Minilager» av legemidler på 

medisintralla. Ulike endoseposer 

oppbevares i en plastkopp på 

toppen av medisintralla, og bak 

Pc-en, samt rundt Pc-en på bordet 

på vaktrommet.  

Gjør det lettere å finne 

legemidler raskt.  

8. Generell usikker 

praksis  

Mange sykepleiere har det mørkt 

på rommet hvor de deler ut 

legemidler. Gjør det vanskeligere 

enn nødvendig å se hva de deler 

ut.  

Slår ikke på lyset.  

 

 

3.2.2 Avvik med legemidlene i medisintrallen (som ikke er skanning eller etikettering) 

 

I tabell 9 er det gitt eksempler på avvik knyttet til de klargjorte legemidlene i medisintrallen, 

delt inn i 4 underkategorier med eksempler og mulige årsaker. Dette kunne være at et 

legemiddel ikke var klargjort i henhold til prosedyre, eller at det var feil legemiddel klargjort. 

Legemidlene skal være klargjort i en egen medisinskuff til den enkelte pasient og 

medisinskuffene har egne lommer for hver medisinutlevering.  
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Tabell 9 viser resultater fra den kvalitative analysen av administrering av orale legemidler 

ved bruk av SALA. Hovedkategorien i denne tabellen er avvik i medisintrallen. 

 
Avvik med legemidlene i 

medisintrallen (som ikke er 

skanning eller etikettering).  

Eksempler Mulige årsaker 

1. Feil legemiddel er 

klargjort 

a) Det står at pasienten skal ha 5 

mg Triatec. Det er gjort i stand 

1,5 tablett av Triatec på 

2,5 mg.  

 

b) Det ble lagt feil tablett i 

medisinskuffen, oppdaget ved 

skanning.  

a) Feil ved klargjøring av 

legemidlene.  

 

 

 

b) Lagt feil legemiddel under 

klargjøringen.  

2. Legemidler mangler, 

er ikke klargjort 

Etter samtale med pasienten, 

fremgår det at det mangler ett 

legemiddel. Sykepleier går 

gjennom legemidlene bak Pcen og 

finner det legemidlet som trengs 

og skanner det.  

Legemiddel ikke klargjort etter 

prosedyre.  

3. Legemiddel ikke 

klargjort i henhold til 

prosedyre 

Legemiddel ligger i boks/brett.  

 

 

 

Dette gjøre ofte når legemidlet 

ikke finnes i endosepose. Noen 

blisterpakninger har ikke 

legemiddelnavn på.  

4. Medisin ikke gitt i 

observasjonen, fordi 

det manglet i tralla.  

 

 

 

Makrogol pulver var ikke i tralla, 

den ble ikke gitt denne gangen.  

Ikke klargjort riktig i tralla, eller 

så mangler legemidlet på 

medisinrommet.  

 

 

 

3.2.3 Avvik med strekkoder/etikettering 
 

Ifølge prosedyren for SALA skal hvert legemiddel ha strekkode. Strekkoden kan skannes opp 

mot pasientnavn, slik sikres det at rett legemiddel gis til rett pasient. Alle legemidler skal 

skannes inn i den elektroniske kurven ved klargjøring. Hvis dette ikke gjøres vil ikke 

sykepleier få treff ved skanning av legemidler ved utdeling. Ved å klargjøre legemidler på 

denne måten, så sikres det at riktig legemiddel blir klargjort. Når legemidlene skannes ved 

utdeling gir det en sikkerhet for å unngå avvik ift endringer gjort siden klargjøringen eller 

eventuelt at det er klargjort feil legemiddel. Det er mange legemidler som ikke finnes i 

endoseposer, for disse legemidlene må det skrives ut etikett med strekkode som klistres eller 

festes på annet vis til legemidlet.  
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Det ble observert at 13 % av de orale legemidlene ikke hadde strekkoder, som vist i tabell 6. 

Andre eksempler på avvik i forbindelse med strekkoder eller etikettering, og mulige årsaker, 

er beskrevet i tabell 10.  

Tabell 10 Kvalitativ analyse av administrering av orale legemidler ved bruk av SALA. 

Hovedkategorien i denne tabellen er avvik med strekkoder/etikettering. 

 
Avvik med 

strekkoder/etikettering 

Eksempler Mulige årsaker 

1. Ikke klistret etikett til 

legemidlet 

Etiketten ligger løst i 

medisinskuffen uten å være 

klistret til legemidlet. Må som 

regel lete en stund for å finne 

riktig etikett til legemidlet.  

Sykepleieren som har istandgjort 

legemidlene har ikke fulgt 

prosedyre for SALA.   

2. Mangler 

strekkode/etikett 

a) Legemidler som ofte ikke 

skannes fordi det mangler 

strekkoder på enhetsnivå er 

Laktulose, Movicol, vitaminer og 

Fragmin. 

 

 

 

b) Bactrim mangler etikett. 

 

 

 

c) Cinacalcet mangler etikett.   

a) Doseringsformen gjør at det er 

vanskelig å merke med 

strekkode. Det er også 

manglende merking fra 

produsent og ikke plass i 

medisinskuffen som er aktuelle 

årsaker.  

 

b) Burde hatt etikett ifølge 

prosedyre.  

 

 

c) Ligger i brett midt i 

medisinskuffen. Mulig den ikke 

finnes i endoseposer.  

3. Får ikke skannet 

legemidlet, selv om 

det har strekkode.   

I flere tilfeller forsøker 

sykepleiere å skanne inn 

legemidler uten hell.  

På skjermen kommer beskjeden: 

«ingen elementer å vise».  

Legemidlet er trolig ikke 

ordentlig klargjort i Metavison 

eller så kan det være en teknisk 

feil med Metavision/skanner.  

4. Komplekse problemer 

med SALA, som gir 

dårlig arbeidsflyt.  

Sykepleier leter lenge etter 

etiketten, finner så ut at den ikke 

er skannbar.  

Sykepleier har trolig funnet en 

etikett som tilhører en tidligere 

eller senere dose, denne får hun 

ikke treff på da etikett er 

spesifikk for dose, dato og 

klokkeslett.  

 

3.2.4 Teknologiske avvik  

 
Teknologiske avvik beskriver problemer knyttet til bruk av datasystemene. Dette kunne være 

at brukeren ble logget ut av datasystemet uten at brukeren hadde bedt om det. Det beskrives 

også andre praktiske avvik med det teknologiske utstyret, som at skanner eller laptop ikke var 

tilgjengelige da de skulle brukes. Det vanligste teknologiske avviket var flatt batteri på 

laptop-en. Dette skjedde ved utlevering av legemidler til 14,6 % av pasientene som vist i 
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tabell 4. Andre teknologiske avvik knyttet til lading, at skanner ikke virker eller er på avveie, 

og andre typer teknologiske utfordringer, er beskrevet i Tabell 11.  

 

Tabell 11 Kvalitativ analyse av administrering av orale legemidler ved bruk av SALA. 

Hovedkategorien i denne tabellen er teknologiske problemer i forbindelse med SALA.  

 
Teknologiske  

avvik 

Eksempler Mulige årsaker 

1. Laptop ikke ladet 

 

Når laptopen er tom for strøm, går 

mange til andre tun for å lade 

laptop-ene der.  

Ikke ladet av nattevakten på 

natten slik den skal.  

2. Skanner virker ikke 

 

Får ikke skannet selv om 

legemidlet har etikett. Må gå til 

annet tun for å hente en skanner 

som fungerer.  

 

Uklart ansvar for hvem som skal 

melde fra eller har ansvar for å 

reparere skannere.  

3. Generelle problemer 

med det teknologiske 

utstyret. 

 

a) Logger seg ofte ut av 

datasystemet eller mister 

arbeidsflaten.  

 

b) Kommer ofte «log på» dips opp 

på skjermen.  

 

c) Vanskelig å finne ut av hvilke 

lader som passer best til laptop-

ene. Det blir tungvint å sette 

laptop-ene til ladning noe som 

fører til at man kan glemme å 

gjøre det.  

a) Årsak usikker.  

 

 

 

b) Årsak usikker. 

 

 

c) Manglende merking av 

Pc/lader. Lån av lader mellom 

tun.  

4. Mangler teknologisk 

utstyr 

Ofte mangler det skannere, slik at 

man må låne fra andre tun.  

For få skannere som kan være 

«buffer» for når andre skannere 

ikke virker eller er til reparasjon.  

 

 

3.2.5 Arbeidsforhold 

 

Tabell 12 viser noen arbeidsforhold som øker belastningen for sykepleiere. Vi fikk inntrykk 

av at sykepleiere anså mangel på tid som en viktig begrensning for om de hadde mulighet til 

å benytte SALA. Det tar lengre tid å skanne alle legemidlene, enn å utlevere dem uten 

skanning. Avbrytelser og upraktiske arbeidsverktøy førte også til ekstra belastning, eksempler 

på dette er gjengitt i tabell 12.  
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Tabell 12 Kvalitativ analyse av administrering av orale legemidler ved bruk av SALA. 

Hovedkategorien i denne tabellen er Arbeidsforhold.  

 
Arbeidsforhold Eksempler Mulige årsaker 

1. Mangel på tid a) Sykepleier er sliten fordi det er altfor mye å 

gjøre.  

 

 

b) Sykepleier blir sliten mot slutten av 

kveldsvakten. På avdelingen har det i løpet av 

vakten tilkommet 3 nye pasienter, 1 pasient 

som skulle til operasjon, som kommer tilbake 

på avdelingen med et dren som hun forklarer at 

de ikke har noen erfaring med. Hun lar være å 

skanne legemidlene da det tar for mye tid og 

hun trenger tid til å skrive rapport også.   

 

a) For mye å gjøre i 

forhold til 

arbeidskapasitet.   

 

b) Mangel på tid og det 

at hun er sliten mot 

slutten av vakten fører 

til at hun bryter 

prosedyre.  

2. Avbrytelser Sykepleier blir snakket til av annen sykepleier 

imens hun trekker opp fra en ampulle.  

Manglende rutiner for 

ro/skjermede 

arbeidsforhold rundt 

sykepleiere som deler ut 

medisiner.  

3. Upraktiske 

arbeidsverktøy 

Avdelingene har ofte 2 medisintraller. Den ene 

trallen er stor med mye utstyr og plass til alle 

medisinskuffene. Den andre er liten med bare 

en skjerm og en liten kurv. Dette fører til at 

sykepleierne må løpe frem og tilbake til den 

store trallen for å hente det de trenger.  

Tilgjengelig 

arbeidsverktøy ikke 

tilpasset rutiner for 

utdeling av medisiner.  

 

 

 

3.2.6. Resultater fra fokusgruppeintervju 

 
Etter at observasjonene av legemiddeladministrasjon var utført ble det avholdt en 

fokusgruppe med 8 sykepleiere. Her deltok jeg som observatør. I fokusgruppeintervjuet ble 

det diskutert en rekke ulike tema som angikk SALA og LLS. Det virket som om dette var et 

tema som engasjerte, og det kom frem mange ulike erfaringer og holdninger til SALA. 

Mange var skeptiske til SALA, imens andre mente at SALA hadde fanget opp feil som hadde 

forhindret feil og avvik.  

 

Å være med på en slik fokusgruppe ga meg muligheten til å få innsikt i hvilke holdninger 

sykepleiere har til SALA. Dette kunne virke bekreftende eller avkreftende på de funnene jeg 

hadde gjort i mine observasjoner.  
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Vi observerte at flere av sykepleierne ikke benyttet SALA når vi ikke observerte dem. Dette 

var noe som ble bekreftet under fokusgruppeintervjuet ved at noen av sykepleierne uttalte at 

de hadde hatt negative erfaringer med SALA som førte til at de sluttet å bruke det. Per i dag 

er det ingen form for registrering av hvem som bruker SALA og ikke, slik at det går fint an å 

unngå å bruke SALA uten at det får noen konsekvenser for sykepleierne.  

 

Vi fant under observasjonene at flere sykepleiere sto lenge for å se på skjermen hvor det var 

kommet opp en «pop-up», dette var noe som også ble bekreftet under intervjuet ved at flere 

rapporterte at de bruker mye tid på å forstå hva de ulike «pop-ups»-meldingene betyr. 

Noen rapporterer at det er lettere å benytte SALA på dagvakt enn på kveldsvakt. Dette var 

også noe vi observerte. Til dagvakten var som regel de fleste legemidlene klargjorte i 

medisinskuffen fordi pasientene hadde vært til stede over natten. Til kveldsvakt hadde det 

ofte kommet flere pasienter til i løpet av dagen noe som førte til at flere legemidler ikke var 

klargjorte.  

 

Under intervjuet kom det frem at Metavision til tider er tregt, og at det kan henge seg opp. 

Det hender også at man blir kastet ut av datasystemet, og at Metavision kan hoppe mellom 

pasienters kurver. Noen sykepleiere mener at det ofte er problemer med det teknologiske 

utstyret som fører til at SALA ikke blir brukt. Et eksempel på dette er at Pc-en ikke er ladet. 

Dette var eksempler på teknologiske problemer som vi også observerte.  

Det kom også frem noen interessante ting under intervjuet som vi ikke hadde observert 

tidligere. Blant annet skannes noen legemidler inn som om de er det samme legemidlet, selv 

om de er forskjellige. Et eksempel på dette er Madopar og Madopar Depot. 

 

En sykepleier uttalte at hun ikke stoler på den jobben som er gjort med klargjøring av 

legemidler. Sykepleieren hadde oppdaget feil før, noe som har ført til at hun dobbeltsjekker 

om det faktisk er riktig innhold i medisinskuffen. Dette blir dobbelt arbeid. Hun mente hun 

ville følt seg tryggere på at klargjøringen var gjort riktig om den hadde blitt gjort av en 

farmasøyt heller enn en annen sykepleier. 
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4 Diskusjon  
 

 
Det er ikke tidligere forsket på om innføring av SALA kan bedre sikkerhet og effektivitet ved 

administrering av legemidler i Norge. Bedringen i sikkerhet og effektivitet er imidlertid vist i 

mange andre land (32). Det hadde vært interessant å studere dette for Norges del også. For å 

kunne se effekten av innføringen, må det sammenliknes med mengden feil og avvik før 

SALA ble innført. Sammenlikningsgrunnlaget kan være mindre nå enn tidligere, siden 

meldeordningen for avvik er avviklet, noe som har ført til at mindre feil og avvik blir 

rapportert. Dette gjør sammenlikningsgrunnlaget mindre, og gjør det dermed vanskelig å 

forske på dette. Det vi i midlertid kan forske på er om SALA benyttes av de ansatte og om 

SALA fungerer etter hensikt slik det fremstår i dag, hvilket var målet med observasjonen 

Før 2011 skulle melding om avvik sendes til Statens helsetilsyn, etter 2011 ble det endret til 

at meldingene skulle sendes til Nasjonalt Kunnskapssenter. Dette førte til en drastisk øking i 

antall meldinger. Dette sier noe om viktigheten av at meldingene holdes anonyme, og at 

hensikten med meldingene er å ha fokus på læring av feil (58). De innmeldte avvikene til 

meldeordningen viser på sitt beste trolig bare en liten del av det totale antallet feil og avvik 

som egentlig finner sted. Ifølge Noreng (2013) forekommer det for hver skade fem 

nestenskader, og før disse kan det ha skjedd om lag hundre feil. Hvis man skal ta 

utgangspunkt i dette, kan man anta at det er store mørketall for underrapportering av feil (59).  

4.1 Forforståelse for forskningstema 

Når jeg møter nye situasjoner og handlinger, så møter jeg dem med de erfaringene, tankene 

og følelsene jeg har ervervet gjennom livet. Det er den forforståelsen jeg bærer med meg. 

Arbeidserfaringen som pleieassistent gjennom syv år er den mest relevante erfaringen i denne 

sammenheng. Med denne erfaringen var det lettere for meg å vite hvordan en hverdag på 

sykehus ser ut, noe som kan ha ført til at det var enklere å finne ut akkurat hva jeg skulle 

fokusere på.  

 

Gjennom arbeidet i eldreomsorgen har jeg fått stor respekt for sykepleieryrket. Jeg har sett 

hvor hardtarbeidende, tålmodige og kunnskapsrike denne yrkesgruppen er. Det er lett for meg 
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å sympatisere med sykepleiere siden jeg vet hvor stor innsats de legger ned i arbeidet. Dette 

kan ha påvirket de kvalitative resultatene ved at beskrivelser av situasjoner er mer positive 

enn de i virkeligheten var. På den andre siden har fem år som farmasistudent nok en større 

innvirkning på hva jeg observerer, når jeg vet hva feil som begås kan føre til. De kvantitative 

resultatene består av registreringer av konkrete tall, som ikke kan tolkes, så min forforståelse 

burde ha hatt liten innvirkning på disse resultatene.  

 

På den andre siden har jeg gjennom årene sett at det er stor variasjon i arbeidet sykepleiere 

utfører og kunnskapen de har. Det finnes klare prosedyrer og retningslinjer for de fleste 

arbeidsoppgavene for sykepleiere, men jeg observerte at de ofte ikke følges. Denne 

erfaringen kan ha gjort meg mer årvåken i observasjon, da jeg vet at den måten arbeidet 

utføres på kan variere. 

 

4.2 Kvantitativ forskningsmetode - bruk av SALA 

Funnene i vår studie viste at 80 % av pasientarmbåndene ble skannet og at medisintrallen var 

på pasientrommet ved 81 % av administreringene. En tidligere masteroppgave observerte 35 

legemiddeladministrasjoner ved bruk av SALA ved to ulike sykehus. Resultatet viste at det 

var 11 tilfeller av såkalte «workarounds» (48). En «workaround» er definert som en måte å 

håndtere et problem på, uten å løse det fullstendig (60). I denne sammenheng betyr dette 

måter man omgår tiltenkt prosedyre, men allikevel utfører arbeidsoppgavene. I 6 av de 11 

«workarounds» ble ikke IT-utstyr tatt med inn til pasient, ved at medisintrallen ble stående 

igjen på gangen utenfor pasientrommet. I 4 av de 11 «workarounds» ble IT-utstyr tatt med 

inn til pasient, men ikke benyttet til identifisering. Konsekvensen av 10 «workarounds» var at 

pasientarmbånd ikke ble skannet (48). Skanning av pasientarmbånd er et svært viktig ledd i 

prosedyren for SALA, for å sørge for at legemidlene blir gitt til rett pasient. En annen 

masteroppgave fant at medisintrallen opplevdes som lite mobil. Dette førte til at 

medisintrallen ikke ble medbrakt på pasientrommet, som igjen førte til mangelfull 

gjennomføring av SALA, da spesielt identifisering av pasient ved skanning av 

pasientarmbånd (47).  

Det var oppdaget tilfeller av feilmedisinering for 10 % av pasientene. Av disse var det to 

tilfeller av at depotformuleringen var delt, dette er en alvorlig feil da man får en annen effekt 

enn tiltenkt med større potensial for bivirkninger og/eller subterapeutisk effekt. I over 
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halvparten av tilfellene, 55 %, ble feil legemiddel oppdaget av Metavision/observatør. Det er 

betryggende at Metavision oppdager feil, noe som viser at datasystemet fungerer etter 

hensikt. Vi har ikke klare tall på om det var Metavision eller observatør som oppdaget feilen i 

hvert av tilfellene.  

Resultatet fra vår studie viste at det var 64 % av pasientene som hadde minst 1 avvik. Dette 

kunne for eksempel være at det manglet ett eller flere legemidler i medisinskuffen, eller at 

skanningsgraden for alle pasientens legemidler ikke var fullstendig (100%). Det var et høyt 

antall som hadde minst ett avvik, noe som viser at SALA er ikke er fullstendig implementert. 

Det kan også vise at det generelt er mange avvik ved legemiddelhåndtering i sykehus også 

uten bruk av SALA. Vanlige feil kunne være manglende legemidler i medisinskuffen, eller at 

legemidlene ikke var klargjort riktig.  

En studie fra USA undersøkte brukergraden av BCMAS (Bar Code Medication 

Administration System) ved å studere «workarounds» når sykepleiere benyttet systemet. 

BCMAS er det samme som omtales som SALA i denne oppgaven. I nevndte studien ble det 

utført en spørreundersøkelse blant sykepleiere i sykehus hvor det var 220 respondenter som 

gjennomførte alle spørsmålene. Resultatene viste at 63 % av de responderende sykepleierne 

som administrerte legemidler uten å skanne pasientarmbåndet under det siste skiftet de 

arbeidet (61). Til sammenlikning var det 20 % av pasientene i vår studie som ikke fikk 

pasientarmbåndet skannet. Det er en svakhet ved vår studie at vi observerte sykepleiere da de 

utførte arbeidet, noe som trolig førte til at de endret adferd. I så måte kan det tenkes at en 

anonym spørreundersøkelse ville ha vært et bedre alternativ for å få et riktigere bilde av 

virkeligheten. Videre viste den samme studien at det var 72 % av sykepleierne som 

rapporterte at de administrerte legemidler uten å skanne legemidlets strekkode. Til 

sammenlikning var det registrert at 31 % av legemidlene i vår studie ikke ble skannet. Den 

høyere skannegraden i vår studie, kan være reell eller et resultat av vår metode. Disse 

studiene ble utført i forskjellige land, med 7 års mellomrom, implementeringen har kommet 

lengre de siste 7 årene. Videre viste denne studien at det var 40 % av sykepleierne som 

skannet legemidlene etter at de var gitt til pasienten (61). Dette var ikke noe vi målte i vår 

studie, men det ble heller ikke observert, da sykepleierne ikke hadde noen grunn til å skanne 

legemidlene etter de var gitt til pasienten. Med det elektroniske systemet som benyttes i 

Norge, så kan sykepleiere manuelt bekrefte at legemidler blir gitt, og på denne måten vil ikke 

skanning i etterkant av administrasjonen være poengløst. 
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4.3 Orale legemidler 
 

Vi fant at 39 % av inntak av orale legemidler ikke ble sett/observert av sykepleierne, 48 % av 

inntakene ble sett av sykepleiere og 13 % av inntakene mangler vi entydige data for. Det er 

trolig mange årsaker til at medisiner ikke blir observert av sykepleiere. Mange har nok tro på 

at pasientene vil huske å ta legemidlene selv, da pasientene kan fremstå som klare og 

orienterte. På den andre siden er dette ingen garanti for riktig medisininntak. Mange blir 

forvirret av å være på sykehus, noe som øker risikoen for å forglemme seg. Det er også mulig 

at etterlevelsen ikke er så god i utgangspunktet, da mange bevisst velger ikke å ta legemidler, 

og gjemmer dem unna. Dette gjør det vanskelig for videre behandling da for eksempel 

vurdering av effekt av blodtrykkssenkende legemidler ikke blir målt som ønskelig.  

 

Det er ofte ekstra viktig med rett medisin til rett tid når man er innlagt på sykehus. De fleste 

legemidler bør tas i faste intervaller, dette er spesielt viktig for blant annet antibiotika. Det er 

viktig å vite om legemidlene er inntatt for å vite om ønsket effekt av behandlingen er 

oppnådd. Dette kan være om feberen faller ved inntak paracetamol eller om urinproduksjonen 

øker hos pasient som har inntatt diuretika (62). 

 

Teknologiske avvik fant sted ved 20 % av de 191 observerte legemiddeladministrasjonene. 

Når det teknologiske utstyret mangler eller ikke fungerer, kan dette virke demotiverende på 

sykepleierne og føre til at de ikke benytter SALA. Det var ofte enkle årsaker til at det 

teknologiske utstyret ikke var i orden, som at laptop var tom for strøm eller at skanner ikke 

var tilgjengelig. Det burde være gode rutiner for enkle rutinemessige ting, som for eksempel 

ladning av laptop og merking av utstyr. Av de teknologiske avvikene var det ved syv tilfeller 

observert en programvarefeil, dette kunne være at Pc-en hang seg opp slik at man ikke fikk 

utført ønsket handling. En liknede studie fra 2007 utførte 62 observasjoner av 

legemiddeladministrasjon ved bruk av BCMA på et akademisk sykehus. Denne studien fant 

uventede eller uforutsigbare handlinger fra teknologien i 10 (16%) av observasjonene. I 5 av 

observasjonene frøs dataprogrammet, eller så ville ikke dataprogrammet logge seg på det 

trådløse nettverket (63).  Nettverksproblemer var svært sjelden observert under vår studie. 
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Vi fant at 31 % av legemidlene ikke ble skannet. Årsaken til at legemidlet ikke ble skannet, 

kunne være at legemidlet ikke var ordentlig klargjort, og da kommer det ikke opp på 

arbeidslisten i elektronisk kurve opp når man forsøker å skanne legemidlet. En studie fra 

2008 fant 19 årsaker til at sykepleiere unnlater å skanne legemidler. Denne studien fant at en 

del av årsakene var knyttet til måten avdelingen var organisert på, som kunne føre til at 

legemidlene manglet strekkoder eller det kunne være at sykepleiere har mangelfull opplæring 

i bruk av teknologien eller misforståelser av de ansatte om bruk av BCMAs rolle i 

pasientsikkerhet. Andre årsaker til at legemidlene ikke var skannet var at sykepleiere følte at 

arbeidet gikk raskere om de omgikk bruk av skanning, da det tar lengre tid å utføre 

legemiddeladministrasjonen når man skanner legemidlene (64).   

 

4.4 Parenterale legemidler  
 

De parenterale legemidlene, omfattet blant annet 35 intravenøse legemidler, 40 legemidler 

som enten var intramuskulære, subkutane eller intradermale og 11 legemidler som er definert 

som «andre», herunder var legemidler til inhalasjon og rektale, vaginale eller topikale 

legemidler.  

Det stilles svært høye krav til sterilitet for de intravenøse legemidlene, da legemidlene skal 

injiseres i blodbanen. Det kan være lang avstand fra tilberedelsessted for en injeksjon til 

pasientrommet hvor legemidlet blir administrert til pasienten. Dette øker sjansene for 

kontaminasjon av legemidlet. En mulig årsak til at legemidlet ikke blir gitt direkte fra 

medisintrallen er som tidligere nevnt at den er tung å frakte. Medisintrallen er heller ikke et 

egnet sted for tilberedelse av intravenøse legemidler, da det er liten plass grunnet at Pc-en tar 

opp mye av plassen på medisintrallen. De fleste medisintraller har et lite bord som kan flippes 

ut av medisintrallen, dette bordet er ment til å brukes for å tilberede legemidler, men det blir 

sjelden brukt. Legemidlene blir heller tilberedet på den lille plassen ved siden av Pc-en på 

medisintrallen. Dette er et område av medisintrallen hvor det er mye aktivitet, og det er derfor 

nødvendig at området blir renset før og etter tilberedning av de intravenøse legemidlene. Jeg 

observerte ofte at dette ikke fant sted, dette ble også observert i en annen masteroppgave (48). 

Kontaminerte legemidler til injeksjon kan ha alvorlige konsekvenser for pasienten, som i 

verste fall kan føre til død.   
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Vi observerte at 16 av 27 (59%) av de intravenøse legemidlene som trengte tilberedning, var 

tilberedt på pasientrommet. Det var 9 av 27 (33%) som var tilberedt på vaktrommet, og 2 av 

27 (7%) var tilberedt på gangen/korridoren. Ved Sykehuset Østfold er det laget en film som 

viser korrekt steril arbeidsteknikk, bl.a. inne hos pasient. Denne skal være godt kjent på 

avdelingene. Det er trolig flere årsaker til at legemidlene blir tilberedt på ulike steder. Å 

utføre utregninger, trekke opp og blande inne hos pasient har også mange ulemper, som 

forstyrrelser fra pasient og ikke optimale sterile forhold. I praksis tilberedes disse 

legemidlene derfor ofte på medisinrom/tun. På den andre siden er de fleste antibiotika i vial-

mate, hvor legemiddel og infusjonsvæske kommer ferdig pakket i et sammenkoblet, lukket 

system. Fare for kontaminasjon/feil ved tilberedning er mindre med disse, så her kan man 

trygt blande ut inne hos pasienten. Disse pakningene tillater også strekkodeskanning.  

Vi fant at 32 av 35 (91%) av de intravenøse legemidlene ikke hadde strekkoder. Vial-mate 

skal inkluderes i LLS, men øvrige legemidler til parenteral administrering har fra starten av 

blitt holdt utenfor grunnet mangel på strekkode/ikke egnet for klargjøring på forhånd. 

Strekkodemerking på enhetsnivå for parenterale legemidler er vanskelig å få til da det er 

mangel på vilje og/eller økonomisk vilje fra produsenter til å foreta en slik endring. Det har 

også vært utfordringer i forhold til hvilken type strekkode produsenter bruker i forhold til 

hvilke strekkoder Metavision kan lese. Noen få enkeltpreparater har vært merket med 

strekkode på enhetsnivå (f.eks. furix ampuller). Disse kan i teorien skannes og klargjøres for 

administrasjon og legges i pasientskuffen. Da er det kun preparatet som er klargjort og ikke 

injeksjonen. Dette beskriver noe av utfordringen med tilberedning/istandgjøring av 

parenterale legemidler. Selv om preparatet er skannbart og man dermed ved hjelp av 

skanning kan undersøke om det er riktig preparat, kan man ikke få en kontroll på om den 

opptrukne mengden til injeksjonen er den riktige mengden ved hjelp av skanning. For å 

sjekke dette er man derfor avhengig av en visuell dobbeltkontroll av opptrukken mengde av 

en annen sykepleier. Det kan være vanskelig å finne en annen sykepleier som kan ta denne 

dobbeltkontrollen, slik at dette omgås nok endel, men jeg har ikke observert brudd på 

prosedyre for dobbeltkontroll.  

Det er ulike prosedyrer for de to administrasjonsformene, derfor valgte vi å observere dem 

hver for seg. Fra prosedyren «Legemidler - istandgjøring og tilberedning (SØ)» er det 

beskrevet at «Legemidler som ikke legges i pasientens skuff (miksturer, injeksjonsvæsker 

mv.), skal ikke dokumenteres som klargjort i elektronisk kurve. Dette gjøres først ved 
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administrering». Når vi observerte at de parenterale legemidlene ikke var klargjort i 

medisintrallen, var dette ikke regnet som avvik, da de i henhold til prosedyren ikke skal ligge 

der og det heller ikke er fysisk plass til dem i medisinskuffen. 

4.5 Sammenlikning bruk av SALA mellom avdelingene 

Vi observerte ved to avdelinger, her kalt «Avdeling 1» og «Avdeling 2». Det alvorligste 

funnet at var at det ble klargjort feil legemiddel 5 ganger ved den ene avdelingen. Dette er 

potensielt alvorlige feil, da feil legemiddel til feil pasient kan ha svært alvorlige utfall for 

pasienten. Det er urovekkende at dette var observert til sammen 8 ganger ved begge 

avdelingene ved 38 dager i observasjon. Hvis man tar utgangspunkt i de 887 legemidlene i 

vår studie, så vil det si at feil skjer ved 0,9 % av legemiddeladministreringene. En liknende 

studie som gikk over en periode på 5 år undersøkte feil med legemidler, som for eksempel at 

feil dose gis eller at feil legemiddel gis. Studien fant at feil med legemidlene forekom ved 

0,15 % av innleggelsene (65). Denne studien baserte seg på selvrapportering fra 

helsepersonell og pasienter, den er derfor ikke direkte sammenliknbar, da jeg vil anta at 

selvrapporteringen førte til at langt mindre feil ble meldt enn feil man finner ved bruk av 

observasjon.  

Da vi sammenlignet avdelingene fant vi at «Avdeling 2» hadde både en høyere andel 

legemidler med strekkoder og en høyere andel av skannede legemidler, samt skannet en 

høyrere andel pasientarmbånd sammenlignet med «Avdeling 1». «Avdeling 2» hadde også 

færre avvik i medisintrallen sammenliknet med «Avdeling 1».  

4.6 Kvalitativ forskningsmetode – bruk av SALA 

 

Feltnotatene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstanalyse. Notatene ble delt inn i 5 

hovedkategorier og 23 underkategorier. Disse 5 hovedkategoriene var; Menneskelige avvik 

fra prosedyre, avvik med legemidlene i medisintrallen, avvik med strekkoder/etikettering, 

teknologiske avvik og arbeidsforhold. Nedenfor diskuteres disse fem hovedkategoriene.  

 

4.6.1 Menneskelige avvik fra prosedyre 

 

De vanligste avvikene under «Menneskelige avvik fra prosedyre» var at sykepleier bryter 

prosedyrer for SALA, for eksempel at sykepleier velger å la være å skanne legemidlene uten 

en god årsak. Det er ikke frivillig å bruke SALA, så dette er et brudd på prosedyren. Enkelte 
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avdelinger har fått klarsignal fra avdelingsledelse til å hoppe over SALA ved enkelte travle 

skift, men dette gjaldt ikke for de avdelingene vi observerte ved. En studie har forsket på 

hvorfor «workarounds» skjer, og fant at omstendighetene ofte var årsaken til at BCMA ikke 

ble benyttet. Dette kunne være i situasjoner hvor det måtte gis akutte legemidler. Da følte 

mange at det ikke var nødvendig å benytte SALA (64). Dette var også noe vi observerte i vår 

studie, da det ble for travelt eller tiden ikke strakk til, var det mange som ikke brukte SALA. 

Grunnen til at det tar tid er at istandgjøring av legemidler ved bruk av SALA krever 

elektronisk identifisering av legemiddel ved skanning av strekkode mot forordning i 

elektronisk kurve. Det er ikke den samme sykepleieren som utfører istandgjøringen som deler 

ut legemidlene, da de fleste avdelinger har rutiner hvor sykepleier istandgjør legemidler én 

gang daglig for kommende døgn, og derunder flere vaktskift. Sykepleier som deler ut 

legemidler må derfor stole på at de istandgjorte legemidlene er riktige. Det er mange som 

ikke stoler på at legemidlene blir istandgjort riktig, og de må derfor dobbeltsjekke at 

legemidler istandgjort faktisk er de riktige legemidlene. Dette tar mye tid, men det ville det 

gjort uavhengig av om sykepleier bruker SALA eller ikke.  

Det dukker ofte opp pop-ups i Metavision. Disse er forstyrrende og de forklarer muligens 

ikke problemstilling tydelig nok for bruker, noe som vises ved at brukerne blir stående lenge 

for å forstå beskjeden. Dette er et område som det anbefales videre utredning på i form av 

prosedyrer/opplæring/tilbakemelding til leverandør Metavision. Årsaken til at de ikke vet hva 

pop-ups betyr er uvisst. En studie som forsket på BCMA fant at ansatte ofte legger skylden 

for manglende bruk av de elektroniske systemene på teknologien. Ofte skyldes den 

manglende bruken teknologiske problemer, men i mange tilfeller er det ikke teknologien som 

setter en stopper for bruken, men snarere om de som bruker teknologien er i stand til å 

benytte den riktig (64). Når en sykepleier blir stående lenge og vurdere hva en pop-up betyr, 

kan det tyde på at sykepleieren burde ha satt seg bedre inn i hvordan det elektroniske 

systemet fungerte.   

4.6.2 Avvik med legemidlene i medisintrallen (unntatt skanning eller etikettering)  

 
De vanligste avvikene under «Avvik med legemidlene i medisintrallen» var at legemidlet 

manglet i medisintrallen, at feil legemiddel var klargjort, eller at riktig legemiddel var 

klargjort i feil dose.  
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Det var et vanlig funn at et legemiddel manglet fra medisinskuffen til pasienten. I de tilfellene 

hvor det manglet legemidler fra medisinskuffen, måtte sykepleieren avbryte utleveringen for 

å gå og hente legemidlet. Avbrytelser øker sjansene for feil (66). Noen sykepleiere hadde 

tilfeldige legemidler liggende på toppen medisintrallen, på denne måten var legemidlene 

lettere tilgjengelige i de tilfellene de manglet fra medisinskuffen. 

Medisintrallen blir brukt som arbeidsbord til utdeling av klargjorte legemidler, samtidig som 

den brukes for oppbevaring av behovslegemidler og andre hjelpemidler, i tillegg er det liten 

plass på toppen av medisintrallen. Disse årsakene samlet øker sjansene betraktelig for 

forveksling av legemidler pasienten egentlig skulle ha med tilfeldige legemidler fra 

medisintrallen.    

Resultatene viste at det var tilfeller hvor det var klargjort feil legemiddel eller at legemidlene 

var klargjort i feil dose. Dette er alvorlige feil, derfor var det godt at de ble oppdaget. SALA 

kan hjelpe til å oppdage disse feilene. En studie undersøkte om implementering av 

strekkodeteknologi reduserte feil ved legemiddeladministreringen og mengden uheldige 

hendelser med legemidlene. Før implementeringsperioden ble det observert 115 164 

legemiddeldoser, etter innføring av strekkodeteknologien ble det observert 253 984 

legemiddeldoser. Et av parameterne som ble undersøkt var om «target dispensing errors» ble 

påvirket av innføringen. Dette er definert som feil med utleveringen av legemidler som 

strekkodeteknologi var designet for å rette opp i. Studien fant at forekomsten av slike feil ble 

redusert med 63 % (67). Ved bruk av SALA ved sykehuset Østfold finnes det eksempler på 

liknende strekkodeteknologi som reduserer feil ved for eksempel at legemidlet ikke kommer 

opp på skjermen når det skannes et legemiddel pasienten ikke skal ha. Med riktig kompetanse 

i Metavision skal det være mulig å finne den konkrete årsaken til at legemidlet ikke kommer 

opp når det skannes.  

Mulige årsaker er at det er seponert eller endret i tiden mellom istandgjøring og 

administrering, noe som ikke er helt uvanlig. Dette er en svakhet ved at istandgjøringen 

utføres lenge før administreringen. En annen forklaring kan være at sykepleier som 

istandgjorde legemidler ikke benyttet seg av SALA, men klargjorde legemidler manuelt. Ved 

manglende skanning av legemiddel ved istandgjøring, vil sykepleier som skal administrere 

legemidlet ikke få treff ved skanning. Det er også slik at en etikett tilhører én enkelt dose til 

et fastsatt klokkeslett og dato, så ved forsøk på gjenbruk/blanding av tidspunkter, som f.eks. 

ved forsøk på å skanne tilfeldige og løse etiketter i medisinskuffen, så vil skanning i de fleste 

tilfeller ikke generere treff i Metavision. Når et legemiddel ikke kommer opp på skjermen ved 
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skanning kan det ta lang tid for sykepleier å finne ut av om pasienten skal ha legemidlet eller 

ikke. Det er også et stressmoment for sykepleieren å oppdage at det kanskje er klargjort feil 

legemiddel. Det burde derfor brukes mer tid i klargjøringen slik at feilene blir forhindret på et 

tidligere stadium i administreringen. Det står også i prosedyren at det skal gis beskjed fra 

sykepleier som utfører klargjøringen til den som administrerer legemidlene om at det for 

eksempel har vært vanskelig å skanne et legemiddel inn i Metavison. 

4.6.3 Avvik med strekkoder/etikettering 

 

De vanligste avvikene under «Avvik med strekkoder/etikettering» var at det manglet 

strekkoder/etikett, at det ikke var klistret etikett til legemidlet eller at sykepleieren ikke fikk 

skannet legemidlet, selv om legemidlet hadde strekkode. I de tilfellene hvor etikett og 

legemiddel ligger hver for seg er det tydelig hvilke etiketter som tilhører hvilke legemiddel. 

 

De legemidlene som manglet strekkoder hadde ofte klippet ut en tablett fra blisterpakningen 

og lagt i en plastpose. I disse tilfellene måtte etiketten festes til legemidlet med teip eller 

binders. Denne etiketten falt enkelte ganger av legemidlet. I mange tilfeller gikk det mye tid 

på å lete etter etiketten i medisinskuffen. Mange pasienter skal ha mer enn tre legemidler, da 

blir det krevende å benytte SALA hvis avvik gjort i klargjøringsprosessen påvirker mer enn 

ett av legemidlene til pasienten.  

4.6.4 Teknologiske avvik 

 

Det er mange faktorer som kan påvirke motivasjonen sykepleiere har for å benytte SALA. 

Funnene fra den kvalitative studien av de «teknologiske avvikene» viste at det ofte forekom 

at det var lavt batterinivå på laptop, at skanneren ikke fungerte og at det manglet teknologisk 

utstyr. Det virket som de jeg pratet med, hadde en klar oppfatning av at utstyret skulle lades 

om natten, men at det ikke var blitt gjort. En annen faktor som kan påvirke motivasjonen for 

å benytte SALA er at datasystemene ikke alltid fungerer optimalt.  

4.6.5 Arbeidsforhold 

 

Det er utført studier som viser at sykepleieryrket er belastende og at forekomsten av 

utbrenthet blant sykepleiere er høy (68). Det er derfor av verdi å se på hvilke arbeidsforhold 

som øker belastningen for sykepleierne. Resultatene fra den kvalitative studien viste at 
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mangel på tid, avbrytelser og upraktiske arbeidsverktøy var blant arbeidsforholdene som øker 

belastningen.  

Mangel på tid ble observert ved at flere sykepleiere sa at de ikke hadde tid til å benytte 

SALA. Slik de elektroniske systemene fungerer i dag vil den økte tidsbruken ved benyttelse 

av dem føre til økt belastning for sykepleierne. Funn fra masteroppgaven til Mariam Korkosh 

«Feil og avvik ved legemiddelhåndtering av antitrombotiske legemidler i 

spesialisthelsetjenesten 2018», bekrefter at SALA er en tidskrevende arbeidsprosess og at 

datasystemene er trege (47). En sykepleier uttalte at det kunne ta to timer å skanne 

legemidlene før utdeling ved bruk av SALA, mens det ville tatt en halvtime uten (48). De 

elektroniske systemene er imidlertid ment å redusere belastningen på sykepleiere, ved å la 

dem utføre dobbeltkontroll på at det er rett legemiddel til rett pasient. Det later til at den økte 

tidsbruken er en større belastning enn den betryggelsen Metavision gir ved at 

dobbeltkontrollen blir gjort av det elektroniske systemet. Dette fører samlet sett til at SALA 

ikke blir benyttet under vakter hvor det er mangel på tid.  

 

Vi observerte ofte at sykepleiere ble avbrutt. Det kunne være fra andre sykepleiere, pasienter 

eller pårørende. En annen ikke-deltagende observasjonsstudie viste at forstyrrelser 

forekommer hyppig under klargjøring og administrering av legemidler, disse forstyrrelsene 

var ofte årsak til brudd på prosedyrer. Studien fant at andre sykepleiere var den primære 

kilden til forstyrrelser, og at forstyrrelsene ofte ikke var relaterte til faglige ting som 

omhandlet pleie av pasientene (66). Avbrytelser er svært lite forenelig med utdeling av 

legemidler ved bruk av SALA. Liknende forskning viser at sykepleiere bruker mindre tid på å 

se på Pc-skjermen i når de arbeider i en sykehusavdeling enn i uforstyrrede omgivelser (69). 

Det er mulig at den tapte tiden som ikke benyttes til å se på Pc-skjermen vi øke 

sannsynligheten for at det forekommer feil. 

Blant de mest alvorlige funnene i denne oppgaven var at vi observerte noen tilfeller av 

spontant bytte mellom kurvene til ulike pasienter i Metavision. Dette kan i verste fall føre til 

at det gis feil legemidler til pasienten. Problemet er kjent i IT-forvaltning, og det jobbes med 

å utbedre det. Det alvorligste funnet var at det ble klargjort feil legemiddel 8 ganger 

tilsammen i løpet av de 38 dagene vi observerte. Dette er potensielt alvorlige feil, da feil 

legemiddel til feil pasient kan ha svært alvorlige utfall for pasienten. Det var også 39 % av 

inntak av orale legemidler ikke ble sett/observert av sykepleierne. Det er en viktig oppgave å 

observere at legemidlene blir inntatt. 
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4.7 Fokusgruppeintervju  

 
Funnene fra fokusgruppeintervjuet viste at det var svært delte meninger om SALA. Det var 

bred enighet om at SALA kan øke pasientsikkerheten, og at SALA dermed er et tiltak i riktig 

retning. Det var allikevel noen som rapporterte at de hadde så negative erfaringer med SALA 

at de hadde sluttet å bruke systemet.  

I løpet av fokusgruppeintervjuet kom det frem at det er store forskjeller på hvordan 

legemidlene blir klargjort i medisinskuffen. Det er klare prosedyrer for hvordan legemidler 

skal klargjøres, men allikevel blir klargjøringen utført ulikt, (vedlegg 1-3). Det var en av 

sykepleierne som meldte at hun følte seg så utrygg på klargjøringen at hun måtte 

dobbeltsjekke om legemidlene var riktige før utlevering, dette var fordi hun hadde oppdaget 

mye feil med legemidlene tidligere. 

Når sykepleiere deler ut legemidler ved hjelp av SALA, kan det komme pop-ups i 

Metavision. Disse kan inneholde viktige beskjeder. Det var stor forskjell på hvordan 

sykepleierne syntes det var å tolke pop-ups. Noen syntes de var logiske, mens andre 

rapporterte at de brukte mye tid på å forstå hva de betød. Jeg opplevde selv under 

observasjonen at noen av sykepleierne ble stående lenge for å tolke pop-ups.  

Det var noen av sykepleierne som rapporterte at det var lettere å bruke SALA på dagvakt enn 

på kveldsvakt. Grunner til dette kan være at det i løpet av dagvakten kommer mange nye 

pasienter og da er det ikke alltid mulig å klargjøre alle legemidlene til de nye pasientene til 

kveldsutleveringen. Det er satt av tid til klargjøring av legemidler en gang i løpet av 

dagvakten, hvis ikke pasientene har kommet innen den tid så blir ikke legemidlene klargjorte 

til kveldsutleveringen. Hvis det var avsatt tid til å utføre klargjøring av legemidler flere 

ganger i løpet av vakten så ville det blitt tatt høyde for at flere pasienter kommer senere på 

dagen, og flere ville fått legemidlene sine klargjorte til kveldsutelevringen. Når man da skulle 

levere ut legemidler på kveldsvakt, manglet det ofte legemidler i medisinskuffen, som er et 

ekstra tidskrevende moment. Det er imidlertid noen sykepleiere som klargjør legemidler for 

sine nyankomne pasienter, og tar ansvar for når pasienten ankommer avdelingen. 

4.8 Metodediskusjon  

 

Rollen som ikke-deltagende observatør innebærer at forskeren skal observere uten å 

involvere seg med de man observerer. Dette gjøres i ønske om at observasjonene skal bli så 

virkelighetsnære som mulig (70). Ut ifra dette lagde jeg en plan for hvordan jeg skulle opptre 
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for å forstyrre minst mulig. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å lage en plan over 

akkurat hvordan man skal gå frem i en slik situasjon. Menneskene som observeres er alle 

forskjellige og det trengs ulik tilnærming for at observasjonene skal føles mest naturlig. På 

den andre siden er det ikke en naturlig situasjon, og det er kanskje ikke så mye en selv som 

observatør får påvirket dette.  

Vi som observatører kan ha egne fordommer. Det sies at «ofte ser vi ikke andre som de er, 

men som vi er». I nye situasjoner kan man som observatør gjøre om situasjoner slik at det 

passer til det bildet man har på forhånd. Dette gir et feilaktig resultat som ikke gjenspeiler 

virkeligheten slik den egentlig er (71). Observasjonsobjektet oppfører seg trolig annerledes 

under observasjon. Fenomenet er beskrevet som «Hawthorne-effekten» og er basert på 

studier av fabrikkarbeidere i perioden 1927-1932. Studiens hensikt var å finne ut av hvilke 

faktorer som påvirket fabrikkarbeidernes produktivitet. Uansett hvilke faktorer forskerne 

endret, så økte fabrikkarbeidernes produktivitet. De konkluderte derfor med at årsakene til at 

produktiviteten økte var at fabrikkarbeiderne ble observert (72). Dette gir bevisgrunnlag for å 

tro at man ved observasjon observerer såkalt «best practice».  

Vi gjorde noen observasjoner som tilsa at de elektroniske systemene ikke alltid ble brukt når 

vi ikke observerte. Eksempelvis kunne vi komme overraskende innom avdelingen, hvor vi 

ved noen anledninger fikk observere at de elektroniske systemene ikke ble brukt. Dette gav 

en indikasjon på at det er mer sannsynlig at de elektroniske systemene kun blir benyttet under 

observasjon. 

Det er også eksempler på sykepleiere som tilsynelatende ikke endrer adferd under 

observasjonen. Det var særlig en sykepleier som hadde satt seg godt inn i hvem vi var og 

hvorfor vi utførte observasjonene. Denne sykepleieren fortalte at skanning ikke ble benyttet 

fordi det tok for lang tid. Sykepleieren mente at det var en vanlig holdning hos flere på 

avdelingen. Sykepleieren mente at flere var redde for å vise «sann praksis» da de trodde vi 

var observatører fra apoteket, og ikke uavhengige forskere. Dette var en sykepleier som på 

alle måter virket engasjert i jobben, og var veldig godt informert. Med dette sagt finnes det 

forskning som motsier Hawthorne-effekten, som påstår at mennesker ikke blir påvirket av å 

bli observert (73). Det kan også tenkes at enkelte utfører en dårligere praksis ved observasjon, 

da enkelte synes det er svært ubehagelig å bli observert under arbeidet. Eksempelvis kunne 

noen ofte miste ting i gulvet og virke vimsete under observasjonen. Dette kunne være en 

reaksjon på et unaturlig høyt stressnivå.  

Det er umulig å anslå med 100% sikkerhet at resultatene vi fikk fra observasjonen er et riktig 

bilde av virkeligheten, da observasjon som metode har flere svakheter, som beskrevet over. 



 60 

Det er mulig at andre metoder ville egnet seg bedre til å samle data til denne studien. En 

metode som muligens ville egnet seg, er en anonym spørreundersøkelse hvor informantene 

blir godt informert om at resultatene ikke vil spores tilbake til dem personlig.  

Vi brukte et observasjonsverktøy for å krysse av bestemte spørsmål, men også for å notere alt 

av interesse under observasjonene. På grunn av de bestemte spørsmålene, ble observasjonen 

mer strukturert og målrettet, hvilket gjorde at hver av observasjonene samlet inn data av verdi 

for studien. På den andre siden så tok det tid å registrere alle målingene, og dette var tid som 

vi ikke benyttet til å være til stede i observasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 61 

 

5 Konklusjon 

 
SALA ble i stor grad benyttet etter beskrevet prosedyre. Tilgangen på elektronisk skannbare 

legemidler (legemidler med strekkoder) var høy, og 87 % av de orale legemidlene hadde 

strekkoder. Skannegraden for de orale legemidlene var generelt høy under observasjonen, og 

78 % av det totale antallet orale legemidler ble skannet. Implementeringen av SALA har 

kommet kortere for de parenterale legemidlene. I denne studien hadde 91 % av de intravenøse 

legemidlene ikke strekkoder. Det er flere årsaker til dette, blant annet at det hittil er umulig å 

få kontroll på om den opptrukne mengden til injeksjon er den riktige mengden ved hjelp av 

skanning. Pasientarmbåndet ble skannet hos 80 % av pasientene. 

Medvirkende årsaker til at SALA ikke ble benyttet etter prosedyren var tidsknapphet, mangel 

på teknologisk utstyr, enten ved at skanner mangler eller at laptop ikke var ladet, samt 

mangel på skannbar etikett.  
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Vedlegg 1 Prosedyre for Legemidler - istandgjøring og tilberedning 
 

 

 

Prosedyre Felles SØ 

 Legemidler - istandgjøring og tilberedning 

Endring siden forrige versjon 

Koblet inn prosedyre Legemidler: Istandgjøring av infusjoner/injeksjoner 

Hensikt 

Sikre at istandgjøring og tilberedning av legemidler skjer etter gjeldende myndighetskrav og interne rutiner ved 

Sykehuset Østfold. 

Målgruppe 

Helsepersonell som har arbeidsoppgaver knyttet til istandgjøring og tilberedning av legemidler i Sykehuset 

Østfold (SØ) 

Definisjoner 

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, har følgende 

definisjoner: 

Istandgjøring: Tilberedning eller annen klargjøring av legemiddel for utdeling til pasient. 

Tilberedning: Enkel tilvirkning av legemiddel som på grunn av kort holdbarhet, må gjøres bruksferdig umiddelbart 

før bruk. 

Generelt 

Istandgjøring og tilberedning skal foretas av helsepersonell som har myndighet til det (jf. § 7 Forskrift om 

legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringforskriften), 

samt dokument om Legemiddelhåndtering - roller og ansvarsavklaringer, kontroll og forbedring 

Istandgjøring og tilberedning av legemidler til pasient skal i hovedsak skje etter ordinasjon i legemiddelkurven, 

Legemidler - ordinering. 

Prosedyre for egenkontroll og dobbeltkontroll skal følges 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03650.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03650.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03667.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03670.pdf
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Forberede medisintrallen etter prosedyre, Standard for medisintralle. Sykehuset Østfold 

 

Utarbeidet av: Arbeidsgruppe ved prosjektleder Rune Kristiansen                              

Dokument-ID: D03673 

Versjonsnummer: 11.01Gjelder fra: 06.09.2018 Godkjent av: Kst. viseadm.dir. Helge Stene-

Johansen                    

Ansvarlig for redigering: Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen  

Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato                 

 

 
Fremgangsmåte 

Istandgjøring av legemidler til medisintraller 

• Sikre at pasientskuff er merket med pasient ID. Sikre at medisinlisten og pasientskuff 
stemmer overens. 

• I rommene for morgen, lunsj, middag og kveld/natt skal det kun ligge medisiner for ett døgn. 

• Medisintrallen skal fylles på medisinrommet. Legemidlene som er forordnet legges i 
pasientens skuff i trallen, også A-preparater. Legemidler som ikke legges i pasientens skuff 

(miksturer, injeksjonsvæsker mv.), skal ikke dokumenteres som klargjort i elektronisk 
kurve. Dette gjøres først ved administrering. 

*Lukket Legemiddelsløyfe(LLS) (unntak): Vial-mate markers som klargjort i 

elektronisk kurve. Etiketten fra elektronisk kurve printes ut og legges i riktig rom i 

skuffen som legemidlet skal gis til. 

• Alle legemidler verifiseres ved å velge riktig produkt ved dokumentasjon av klargjøring i 
MetaVision 

*LLS: Det skal benyttes skanning for å verifisere riktig produkt, der det er mulig. 

• Legemidler som tas ut av beholder slik at de ikke er mulig å identifisere ved 
administrering (avklippet blister, halve tabletter, tabletter/kapsel fra boks), skal legges i 
egnet beholder og merkes. 

For *LLS brukes poser som merkes med etiketter fra MetaVision. Dette gjelder 

kun legemidler man kan identifisere med skanning før de legges i 

beholder/pose. 

• I pasientens skuff skal det ligge riktig styrke/mengde på legemidlet. Ved behov for å dele 
tabletter skal dette gjøres ved istandgjøring, og ikke ved utdeling. Man skal hverken legge, 
eller dokumenterer dosen 

som klargjort i MetaVision, med mindre dosen er korrekt istandgjort. 
 

Sykehuset Østfold Dokument-ID: D03673 Versjonsnummer: 11.01 Side 2 av 3 

 
• Det skal gis skriftlig beskjed i pasientens skuff om evt. manglende legemidler og årsak. 

Egne etiketter for dette finner du her: Beskjedlapp - medisintralle 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK40613.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/dok/dok40645.docx
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• Medisintraller må ikke forlates ulåste. 

 
Tilberedning av legemidler 

• Legemidler som, pga. holdbarhetsgrunner, må tilberedes umiddelbart før bruk er følgende 
typer: 

o oppløsing av tørrampuller 
o tilsettinger til infusjonsvæsker 
o enkelte cytostatika 

• Legemidlene som må tilberedes umiddelbart skal være merket med etiketter som 
inneholder følgende opplysninger på forpakningen eller beholderen: 

o pasientens identitet 
o legemidlets navn og/eller virkestoff 
o styrke 
o dose 
o dato og klokkeslett 
o signatur 
o andre opplysninger som er nødvendig for en sikker håndtering for eksempel 

legemiddelform, beskyttelse mot lys, oppbevaringsbetingelser, m.m. 

o *LLS: Etiketter kan skrives ut fra elektronisk kurve for aktuelt legemiddel. 

• Medisiner som klargjøres på pasientrom og blir ferdig administrert umiddelbart behøver 
ikke merkers. 

• Oversikt over tilgjengelige forhåndstrykte etiketter for merking av legemidler: 
Legemiddeletiketter - liste/artikkelnummer 

 

Utstyr til istandgjøring 

 
• Bruk alltid engangshansker ved tilberedning av antibiotika. 

• Bruk munnbind eller avtrekk dersom det er fare for virvelstøv fra medikamentbeholder 
(anbefales ved tilberedning av miksturer). 

• Overføringskanyler, adaptere, MIX-AD set, Codan sett til oppløsning av tørrstoff. 

 
Tiltak ved søl/ eksponering 

• Søl forekommer oftest ved fylling av infusjonssettet. Etter påmontering av 
sett, bør derfor pose/sett henge over en vask eller over absorberende 
benkepapir, under fylling av settet. 

• Bruk hansker og absorberende materialer ved fjerning av søl. 

• Ved søl på hud skyll med vann. 

 

Håndtering av avfall 

(med avfall forstås rester av antibiotika i hetteglass, sprøyter, infusjonsposer, 

infusjonsflasker, miksturflasker og lignende) 

• Avfall håndteres som smittefarlig avfall. 

• Legemidler: Avfallshåndtering, Retur og kassasjon 

 

Tilberedning/istandgjøring av miksturer 

• Perorale miksturer trekkes opp i egne perorale sprøyter. Sprøyten merkes «til per oralt 
bruk». 

• Perorale miksturer istandgjøres av den som skal administrer dette, husk evt. 
dobbeltkontroll. 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK34001.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK34001.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03796.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK27322.pdf
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Tilberedning/istandgjøring av legemidler til inhalasjon 

• Legemidler til inhalasjon som trekkes opp i sprøyte, skal 
ikke ha kanyle på. Sprøyten merkes ”til inhalasjon”. 

• Legemidler til inhalasjon istandgjøres av den som skal administrer dette, husk evt. 
dobbeltkontroll 

 

 
Sykehuset Østfold Dokument-ID: D03673 Versjonsnummer: 11.01 Side 3 av 3 

Istandgjøring av infusjon/injeksjon 

• Se prosedyre Legemidler: Istandgjøring av infusjoner/injeksjoner 
Referanser 

F/6.7.2-10 Kildesortering - kildesortering og avfallsbehandling 
F/6.7.2-20 Kildesortering - smittefarlig avfall (risikoavfall) og restavfall 

F/8.1.2-01 Legemiddelhåndtering - roller og ansvarsavklaringer, kontroll og 
forbedring 

F/8.1.2-03 Legemiddelhåndtering - administrering av legemidler, Midlertidig 
fullmakt for 

nyutdannede sykepleiere i påvente av autorisasjon 
F/8.2.2-01 Legemidler - ordinering 

F/8.2.3-02 Legemidler - egenkontroll og dobbeltkontroll 

F/8.2.3-09 Legemidler: Istandgjøring av infusjoner/injeksjoner 

F/8.3-01 Standard for medisintralle. Sykehuset Østfold 
F/8.3.5-01 Legemidler: Avfallshåndtering, Retur og kassasjon 

F/8.4.6-02 Legemiddeletiketter - liste/artikkelnummer 

 

•  Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som 
yter helsehjelp (legemiddelhåndteringforskriften) 

 

• 

 
Vedlegg 

Slutt på Prosedyre

V01 Bruk og oppbevaring av pasienters private 
legemidler (F/8.2.5-03) 

 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK42645.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03789.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03789.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03796.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03796.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03650.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03650.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03650.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03651.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03651.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03651.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03651.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03651.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03667.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03667.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03670.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03670.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK42645.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK42645.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK40613.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK40613.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK27322.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK27322.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK34001.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK34001.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03673.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03673.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK03673.pdf
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Vedlegg 2 Prosedyre Felles SØ, Legemidler- utdeling 
 

 
Prosedyre Felles SØ 
 
 
 

Utarbeidet av: Prosjektleder Rune Kristiansen 
Fagansvarlig: 
Medisinskfaglig rådgiver: 
Godkjent av: Medisinskfaglig rådgiver, overlege Jan Henrik Lund 
Ansvarlig for redigering: Avdeling/enhet 
 
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 

Dokument-ID: D41176 
Versjonsnummer: 1.00 

Gjelder fra: 16.04.2018 
Side 1 av 2 

 
Legemidler- utdeling 

Endring siden forrige versjon 

Ny prosedyre 

Hensikt 

Sikre at utdeling av legemidler skjer etter gjeldende myndighetskrav og interne rutiner ved 

Sykehuset Østfold. 

Målgruppe 

Helsepersonell som har arbeidsoppgaver knyttet til utdeling av legemidler i Sykehuset 

Østfold (SØ) 

Definisjoner 

Tilberedning: Enkel tilvirkning av legemiddel som på grunn av kort holdbarhet, må gjøres 

bruksferdig umiddelbart før bruk. 

Utdeling: Utdeling av ferdig istandgjort legemiddel til pasient, administrering av legemiddel 

som pasienten ikke kan administrere selv, overvåkning av legemiddelinntak og observasjon 

av eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel. 

Referanse; forskrift om legemiddelhåndtering for virksomhetet som yter helsehjelp. 
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Generelt 

Utdeling skal foretas av helsepersonell som har myndighet til det (jf. § 7 Forskrift om 

legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, samt dokument 

om F/8.1.2-01 Legemiddelhåndtering - roller og ansvarsavklaringer, kontroll og forbedring) 

Utdeling av legemidler til pasient skal i hovedsak skje etter ordinasjon i legemiddelskurven, 

Legemidler - ordinering 

Egenkontroll og dobbeltkontroll skal følges ved utdeling av legemidler. 

Fremgangsmåte 

Tilberedning av legemidler 

Se Legemidler - istandgjøring og tilberedning og 

Utdeling av legemiddel til pasient 

Kontrollerer alltid pasientens ID opp mot legemiddelkurven før utdeling. 

Lukket legemiddelsløyfe (LLS): Skann pasientens ID på armbånd for å verifisere korrekt 

elektronisk kurve. 

 • Kontroller i elektronisk kurve om det er miksturer, inhalasjoner eller andre legemidler som 

må istandgjøres før utdeling. 

Kontroller rett doser av legemidler mot rett pasientens legemiddelkurve før utdeling 

LLS: legemiddel verifiseres ved skanning mot korrekt elektronisk kurve. 

LLS: Ved administrering av Vial-mate skal verifikasjon ved skanning gjøres mot Vial-mate og 

ikke mot utskrevet etikett fra elektronisk kurve (MetaVision). 

Det skal ikke deles ut flere doser av et legemiddel enn det som er forordnet for umiddelbar 

bruk. 

Ingen legemidler etterlates hos pasienten, men returneres medisinrommet eller oppbevares i 

medisintralle. 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03650.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03667.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03667.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03670.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03673.pdf
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Påse at pasienten tar legemidlene, og i henhold til veiledning i felleskatalogen/ pakningsvedlegg 

(eksempelvis før, under, etter måltid og lignende) 

 

Sykehuset Østfold Dokument-ID: D41176 Versjonsnummer: 1.00 Side 2 av 2 

 

 

Referanser 

• 

• 

Vedlegg 

Slutt på Prosedyre 

 

 

  

F/8.1.2-01 Legemiddelhåndtering - roller og ansvarsavklaringer, kontroll og forbedring 

F/8.1.2-03 Legemiddelhåndtering - administrering av legemidler, Midlertidig fullmakt for nyutdannede sykepleiere i påvente av  

autorisasjon 

F/8.2.2-01 Legemidler - ordinering 

F/8.2.3-01 Legemidler - istandgjøring og tilberedning 

F/8.2.3-02 Legemidler - egenkontroll og dobbeltkontroll 
F/8.4.6-02 Legemiddeletiketter - liste/artikkelnummer 

 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03650.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03651.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03667.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03673.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03670.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok34001.pdf
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Vedlegg 3 Retningslinje Felles SØ, Legemidler: Istandgjøring av 

infusjoner/injeksjoner 
 

 

 

 

Retningslinje Felles SØ 

 Legemidler: Istandgjøring av infusjoner/injeksjoner 
Utarbeidet av: Prosesseier Maud Guttormsen Fagansvarlig: Sykehusapoteket 

Godkjent av: Fagdirektør Helge Stene-Johansen 

Ansvarlig for redigering: Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen 
 
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 

Dokument-ID: D42645 Versjonsnummer: 12.00 

Gjelder fra: 14.03.2019 

Side 1 av 2 

Endring siden forrige versjon 

Revidert. Dokumentet skal nå være i tråd med Fagdagspakken. 

Hensikt 

Implementere en felles standard for å sikre en best mulig kvalitet på tilberedning og 

administrering av legemidler som skal infunderes/injiseres intravenøst når legemidlet ikke 

kan tilberedes i sykehusapotek. 

Målgruppe 

Medarbeidere som administrerer legemidler i Sykehuset Østfold (SØ) 

Fremgangsmåte 

Istandgjøring av legemidler til infusjon 

• Klargjøring av arbeidssone: 
 Tilstrekkelig renhold i sonen 

 Ikke oppbevaring av materiell som samler støv, bakterier og bakteriesporer (eks 

kartonger, mat, blomster) 

 Såpevask etter tilberedning hvis søl 

 Desinfeksjon av arbeidsflaten med desinfeksjonssprit 70 % eks. Antibac før hver 
tilberedning 

 Bruk av steril duk kan redusere behov for vask/desinfeksjon 

 Ryddig arbeidsflate, kun medikamenter og utstyr for en enkelt tilberedning 

om gangen for å hindre sammenblanding og krysskontaminasjon 

• Aseptisk arbeidsteknikk skal benyttes; 
 Grundig håndhygiene, se prosedyre Håndhygiene 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03005.pdf
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 Desinfeksjon (min 30 sek) av alle membraner og ampullehalser med 

Klorhexidin sprit 5 mg/ml (fuktet på kompress). Unntak infusjonsposer pakket 

med overpose og membran under aluminiumsfolie. 

 Rolige bevegelser og ikke hender over sterile flater for å unngå turbulens og 
kontaminasjon 

 Unngå å holde i stempelhalsen, hvis stempelet tas opp og ned i sprøyta flere 
ganger. 

• Tilberedning av antibiotika og andre stoffer som kan fremkalle allergier/hudirritasjoner 
 Vurdere bruk av hansker over rengjorte/desinfiserte hender 
 Bruk av Bench-coat, kastes som risikoavfall 

• Før tilsetning av legemidlet skal det kontrolleres at: 
 Legemidlet kan gis intravenøst 
 Legemidlet er forlikelig med infusjonsvæsken 

 At holdbarheten av legemidlet og infusjonsvæske ikke er overskredet 

• Infusjonsvæske tilsatt legemiddel skal merkes tydelig med: 
 Pasientens navn og fødselsdato 
 Legemidlets navn, styrke/konsentrasjon 

 Tidspunkt for tilberedning 

 Tilsetningslapp skal signeres av sykepleier og kontrasigneres dersom 

det er krav om dobbeltkontroll. 

• Skriftlige arbeidsbeskrivelser vedrørende dose, infusjonsvæske, 
dråpehastighet/ infusjonstid, administrasjonsmåte og lignende skal sjekkes 
opp anbefalinger i Felleskatalog. 

 
Infusjon av legemidler 

• Etter tilberedning skal infusjonen kontrolleres at den ikke inneholder synlige partikler 
eller utfellinger og at emballasjen er hel. 

• Lysømfintlige  

• Ved bruk av infusjonspumper skal sykepleier regne om dosering til infusjonshastighet 

hvis dette ikke er bestemt av lege. Omregningen kontrolleres av lege eller annen 
sykepleier. Dosehastighet skal alltid ordineres av lege i MetaVision. 

• Sykepleier er ansvarlig for korrekt innstilling av infusjonspumpe og alarmer. Innstilling skal 
kontrolleres av lege eller annen sykepleier. 

• Sykepleier er ansvarlig for at legemiddel, infusjonsvæske samt infusjonssett blir 
byttet i tråd med gjeldende hygieneprosedyrer. 

 
Administrering 

• Ved eventuell bruk av «venekateter/veneport», følges prosedyrer med bruk og stell av 
dem. 

• Dersom utfellinger oppdages etter igangsatt infusjon, skal infusjonen avbrytes 
umiddelbart. Lege og apotek/farmasøyt kontaktes. 

• Dersom pasienten utvikler allergiske reaksjoner skal infusjonen avbrytes og lege 
kontaktes. 

• Under infusjonen skal dråpehastigheten kontrolleres, ettersom denne kan 
forandres når volumet i beholderen avtar. 

• Infusjonen avsluttes innen 24 timer etter tilsetning, hvis ikke kortere holdbarhetstid er 
angitt. 

 
Etter tilsetning 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok29259.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03670.pdf
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• Avfallet sorteres og kasseres i henhold til gjeldende prosedyrer for Kildesortering - 
kildesortering og avfallsbehandling 

 
 

 
Referanser 

• 

• 

Vedlegg 

Slutt på Retningslinje 

 

F/6.7.2-10 Kildesortering - kildesortering og avfallsbehandling 

F/8.2.3-02 Legemidler - egenkontroll og dobbeltkontroll 

F/8.2.3-06 Legemidler - holdbarhet etter anbrudd 

F/8.3.4-01 Legemidler - oppbevaring 

F/19.0.2-03 Håndhygiene 

 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03789.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03789.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03789.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03789.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03670.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok29259.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03657.pdf
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03005.pdf
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Vedlegg 4 Observasjonsverktøy for orale legemidler 

   (skjermbilde av første side) 
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Vedlegg 5 Observasjonsverktøy for parenterale legemidler 
(skjermbilde av første side) 
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Vedlegg 6 Samtykkeskjema for deltakelse i observasjonsstudie 
 

SAMTYKKEKSJEMA  

 

 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

OBSERVASJONSSTUDIE: LEGEMIDDELHÅNDTERING I LUKKET 

LEGEMIDDELSLØYFE 

Det er kjent at legemiddelhåndtering i utdelingsfasen er et risikoområde og det er derfor behov for 

større fokus og kunnskap om hvordan man kan forbedre pasientsikkerhet i denne fasen. Det er per i 

dag for liten forståelse om hvordan prosessen fungerer for helsepersonell og pasienter. Vi ønsker 

spesielt å studere hvordan lukket legemiddelsløyfe påvirker legemiddelhåndtering på sykehus. Vi 

håper at denne studien bidrar til å forbedre arbeidsmetoder og få bedret pasientsikkerhet.  

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Sykehusapotekene og Universitetet i 

Oslo. Studien gjennomføres i perioden høsten 2019 og våren 2020. 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Du som helsepersonell (sykepleier) vil bli observert ved tilberedning og administrering (utdeling) av 
legemidler av en farmasøyt eller en farmasistudent. Studiens fokus er hvordan 
helsepersonell/sykepleier administrerer legemidler til pasienter i henhold til prosedyrer for 
håndtering og bruk av lukket legemiddelsløyfe. Observatøren er ikke deltakende på noen måte, og 
skal ikke forstyrre de daglige rutinene på avdelingen. Observasjonene medfører ingen ekstra tidsbruk 
for helsepersonell. 
 

HVORDAN REGISTRERES DATA 

Observasjoner registreres på et elektronisk skjema på nettbrett. Det registreres ikke opplysninger om 
pasienter eller helsepersonell, kun informasjon om prosessen ved utdeling av legemidler. Hvis vi 
observerer avvik som kan gi betydelig pasientskade, vil vi si ifra til sykepleier. 

 

FRIVILLIG DELTAKELSE  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen. 

Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke på selve observasjonsdagen. 

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte stipendiat Alma Mulac, telefon: 48 33 74 27, 

 e-post: alma.mulac@farmasi.uio.no 

GODKJENNING 
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Forskningsavdelingen på Sykehuset Østfold har vurdert prosjektet og avklart at det ikke trenges 

tilrådning fra personvernombud siden det kun samles anonyme data. 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Stipendiat Alma Mulac, telefon: 48 33 74 27, e-post: alma.mulac@farmasi.uio.no 
 

Jeg samtykker til å delta i prosjektet  

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 
 
 
 
 
  



80 
/5 

 

 

 

Vedlegg 7 Meldeskjema til Forskningsavdelingen Sykehuset Østfold 

 
Spørsmål til deg som skal starte opp et masterprosjekt / 

videreutdanningsprosjekt 

 

Fyll ut skjema og send det til forskningsavdelingen@so-hf.no. Du vil i løpet av kort tid få 

beskjed om du må søke tilrådning fra sykehusets personvernombud.   

Ditt navn: Synne Margrethe Nielsen (masterstudent). Synne Margrethe Nielsen 

(masterstudent).  

 

Er du ansatt ved Sykehuset Østfold?: 

☐Ja 

☒Nei 

Hvis «Ja», ved hvilken avdeling? Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

Utdanningsinstitusjon: Universitet i OsloUniversitet i Oslo 

Er det søkt om tilrådning fra personvernombudet ved utdanningsinstitusjon? 

☐Ja 

☒Nei 

 

Dersom ja: Ble det gitt? 

☐Ja 

☐Nei 

 

Hva er formålet med prosjektet: Observere helsepersonell (sykepleiere, leger, farmasøyter) 

som tilbereder og gir (administerer) legemidler til pasienter. Prosjektet har systemfokus og 

studerer hvordan man bruker scanning av strekkoder på legemidlene i en såkalt «Lukket 

legemiddelsløyfe», og om man avviker fra sykehusets rutiner for legemiddelhåndtering (feil 

og avvik). og om man avviker fra sykehusets rutiner for legemiddelhåndtering (feil og 

avvik).Observere helsepersonell (sykepleiere, leger, farmasøyter) som tilbereder og gir 

(administerer) legemidler til pasienter. Prosjektet har systemfokus og studerer hvordan man 

bruker scanning av strekkoder på legemidlene i en såkalt «Lukket legemiddelsløyfe», 

 

Hvilken avdeling skal du ha data fra? 

Vennligst spesifiser: Hjerte døgn Hjerte døgn  

Hvem inkluderes? (Kryss av) 

☒Ansatte 

☐Pasienter 

☐Andre 

Hvis «Andre» vennligst utdyp: Klikk her for å skrive inn tekst. 

Hva slags data skal samles inn (f.eks. helseopplysninger, lydfiler, bilde, videopptak, 

andre variabler)? Opplysninger om hvordan helsepersonell/sykepleier tilbereder og 

administrerer legemidler til pasienter i henhold til prosedyrer for håndtering og bruk av 

mailto:forskningsavdelingen@so-hf.no
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Lukket legemiddelsløyfe. I et nettskjema registreres følgende: Observatørens navn, 

dato/klokkeslett, avdeling, Løpenummer for pasient og ansatt (1,2,3 osv – ikke sporbart), 

samt om prosedyrer følges: Sjekker elektronisk pasientjournal mot pasientens navn, armbånd, 

legemiddelnavn, dose, styrke, skanner legemiddelet, skanner armbånd, forteller pasienten 

hvilket legemiddel de får, om legemiddelet er godt merket, allergier o.l., forteller om 

bivirkninger, dokumenterer i den elektroniske pasientjournalen at legemidlene er gitt. 

Eventuelle avvik som observeres.) Se ev. nettskjema (på engelsk) 

https://nettskjema.no/a/118386#/page/1  vdeling, Løpenummer for pasient og ansatt (1,2,3 

osv – ikke sporbart), samt om prosedyrer følges: Sjekker elektronisk pasientjournal mot 

pasientens navn, armbånd, legemiddelnavn, dose, styrke, skanner legemiddelet, skanner 

armbånd, forteller pasienten hvilket legemiddel de får, om legemiddelet er godt merket, 

allergier o.l., forteller om bivirkninger, dokumenterer i den elektroniske pasientjournalen at 

legemidlene er gitt. Eventuelle avvik som observeres.) Se ev. nettskjema (på engelsk) 

https://nettskjema.no/a/118386#/page/1  Opplysninger om hvordan helsepersonell/sykepleier 

tilbereder og administrerer legemidler til pasienter i henhold til prosedyrer for håndtering og 

bruk av Lukket legemiddelsløyfe. I et nettskjema registreres følgende: Observatørens navn, 

dato/klokkeslett, a 

Hvordan skal data samles inn? (Kryss av) 

☐Intervju 

☐Standard spørreskjema (f.eks. QoL) 

☐Uttrekk av pasientdata fra Sykehuset Østfolds kliniske systemer 

☒Annen måte 

Hvis «Annen måte» vennligst utdyp:  Studenten observerer legemiddelhåndtering ved å 

skygge en sykepleier/helsepersonell.  Studenten observerer legemiddelhåndtering ved å 

skygge en sykepleier/helsepersonell.  

Hvordan skal data lagres? (Kryss av) 

☐Papir / elektronisk teleform 

☐Lydfil/Bilde/Videofil 

☒Annen måte 

Hvis «Annen måte» vennligst utdyp: Basert på observasjonene føres data direkte inn i 

nettskjemaet som lagres på server ved Universitetet i Oslo. Ingen opplysninger om pasienten 

registreres.Basert på observasjonene føres data direkte inn i nettskjemaet som lagres på server 

ved Universitetet i Oslo. Ingen opplysninger om pasienten registreres. 

Hvilke tekniske og fysiske tiltak sikrer personopplysningene 

☐Data lagres avidentifisert (m/koblingsnøkkel)  

☒Data lagres anonymt (informasjon som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et 

datamateriale, direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom 

bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koblingsnøkkel eller krypteringsformel og 

kode) 

☐Data lagres indirekte identifiserbart (lyd/bilde/video, få inkluderte per variabel) 

☐Annen måte 

Hvis «Annen måte» vennligst utdyp: Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

Dato / Sted: 18.06.2019/Moss Signatur: 

OsloOslo                        Synne Margrethe NielsenSynne Margrethe 

Nielsen 
Vennligst send det signerte skjemaet til forskningsavdelingen@so-hf.no. 

Du vil motta henvendelse fra forskningsavdelingen så snart vi har sett på forespørselen.  

mailto:forskningsavdelingen@so-hf.no

	Følgende problemstillinger ble besvart:
	Forkortelser
	Definisjoner
	1 Introduksjon
	1.1 Lukket legemiddelsløyfe
	1.1.1 Metavision og DIPS
	1.1.2 Fremtidsvisjoner for lukket legemiddelsløyfe
	1.1.3 Skille mellom LLS og SALA

	1.2 Innføring av LLS ved Sykehuset Østfold Kalnes
	1.3 Hvorfor forske på SALA?
	1.3.1 Forskning på SALA

	1.4 Pasientsikkerhet
	1.4.1 Risiko- og hendelsesanalyse
	1.4.2 Feil og uheldige hendelser i helsevesenet
	1.4.3 Meldeordningen og Norsk klassifikasjon for pasienthendelser, NOKUP
	1.4.4 Utfordringer med informasjonsflyt
	1.4.5 Stress i relasjon til innføring av SALA

	1.5 Tidligere masteroppgaver på feil og avvik ved legemiddelhåndtering
	1.6 Hensikt

	2 Metode
	2.1 Metodevalg
	2.2 Oppstartsmøte og videre fremdrift for masteroppgaven
	2.3 Forberedende arbeid
	2.3.1 Innføring i elektronisk kurve
	2.3.2 Omgivelser i legemiddelhåndteringen
	2.3.3 Utarbeidelse av observasjonsverktøyet til observasjon av SALA
	2.3.4 Pilottest av observasjonsverktøy
	2.3.5 Oppbygging av sluttversjonen av observasjonsverktøy til å observere SALA
	2.3.6 Samtykkeskjema
	2.3.7 Søknad til forskningsavdelingen om tillatelse til å utføre studien

	2.4 Observasjon av SALA
	2.5 Kvantitativ analyse av observasjonene
	2.6 Kvalitativ analyse av observasjonene
	2.6.1 Systematisk tekstkondensering

	2.7  Fokusgruppeintervju
	2.7.1 Utførelse av fokusgruppeintervju

	2.8 Reliabilitet og validitet

	3 Resultater
	3.1  Kvantitativ forskningsmetode
	3.1.1 Administrasjon av orale legemidler

	3.1.3 Sammenlikning mellom avdelingene
	3.2 Kvalitativ forskningsmetode
	3.2.1 Menneskelige avvik fra prosedyre
	3.2.2 Avvik med legemidlene i medisintrallen (som ikke er skanning eller etikettering)
	3.2.4 Teknologiske avvik
	3.2.5 Arbeidsforhold


	4 Diskusjon
	4.2 Kvantitativ forskningsmetode - bruk av SALA
	4.3 Orale legemidler
	4.4 Parenterale legemidler
	4.5 Sammenlikning bruk av SALA mellom avdelingene

	4.6 Kvalitativ forskningsmetode – bruk av SALA
	4.6.1 Menneskelige avvik fra prosedyre
	4.6.2 Avvik med legemidlene i medisintrallen (unntatt skanning eller etikettering)
	4.6.3 Avvik med strekkoder/etikettering
	4.6.4 Teknologiske avvik
	4.6.5 Arbeidsforhold

	4.7 Fokusgruppeintervju
	4.8 Metodediskusjon

	5 Konklusjon
	6 Litteraturliste
	Vedlegg 1 Prosedyre for Legemidler - istandgjøring og tilberedning
	Vedlegg 2 Prosedyre Felles SØ, Legemidler- utdeling
	Vedlegg 3 Retningslinje Felles SØ, Legemidler: Istandgjøring av infusjoner/injeksjoner
	Vedlegg 4 Observasjonsverktøy for orale legemidler    (skjermbilde av første side)
	Vedlegg 5 Observasjonsverktøy for parenterale legemidler
	Vedlegg 6 Samtykkeskjema for deltakelse i observasjonsstudie
	Vedlegg 7 Meldeskjema til Forskningsavdelingen Sykehuset Østfold

