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Sammanfattning 
 
Inledning  
En ökad medelålder tillsammans med en ökad läkemedelsanvändning i Sverige innebär 
en större risk för negativa läkemedelsrelaterade händelser. Dessa händelser benämns 
läkemedelsavvikelser och uppstår ofta vid vårdens övergångar. Avvikelserna kan leda till 
förebyggbara biverkningar samt felaktig, utebliven eller dubbel läkemedelsbehandling. 
Detta i sin tur ökar risken för vårdskador och ger en ökad andel återinläggning i 
slutenvården. Vårdtillfällen inom slutenvården är dyrare än öppenvård och antalet 
vårdplatser är begränsade. Slutenvård orsakad av läkemedelsfel är därför 
kostnadsdrivande och ökar personalens arbetsbelastning. Avvikelserna leder även ofta till 
att patienten, dess anhöriga samt nästa vårdgivare saknar en klar bild över planerade 
behandlingsstrategier.  
 
Syfte 
Att kartlägga och analysera läkemedelsavvikelser som rapporterats gällande patienter 65 
år och äldre som skrivits ut från Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) till kommunal vård 
under åren 2015-2017. 
 
Metod 
Ett Excel-dokument togs fram över samtliga avvikelser innehållande en kort beskrivning 
av händelsen, var och när den skett, vilket riskvärde händelsen tilldelats, vilket kön 
patienten hade, var patienten skrivits ut till och om hen hade dosdispenserade läkemedel. 
För de läkemedelsrelaterade avvikelserna gjordes en djupare analys av avvikelsen och 
patienten. Patientdata togs fram med ålder, hur många läkemedel patienten stod på vid 
utskrivning, vilken typ av kommunal vård patienten skrevs ut till samt vilken vårdcentral 
patienten var kopplad till. Information om patienten hade återinlagts inom 30 dagar togs 
även fram samt om denna återinläggning var läkemedelsrelaterad eller gällande en av 
diagnoserna för undvikbar slutenvård. Undvikbar slutenvård innefattar diagnoser som, 
om optimalt behandlade, skulle kunna behandlas inom öppenvården. 
 
Resultat 
Andelen avvikelserapporter helt eller delvis läkemedelsrelaterade var 39%. Avvikelserna 
gällde saknade handlingar, bristande ordinationer, att läkemedel ej var medskickade, 
motstridiga uppgifter mellan vårddokumenten, felaktigheter gjorda i Pascal och brist i 
muntlig kommunikation. Identifierade orsaker till avvikelserna var tidsbrist, stress, 
brister i kommunikation, system som ej kommunicerar, utlokalisering av patienter samt 
okunskap om rutiner, läkemedel, Pascal och ansvarsfördelning. Inga 
patientkaraktäristika skiljde sig signifikant mellan subgrupperna. Av patienterna med 
läkemedelsavvikelser återinlades 27 % inom 30 dagar. 37 % av dessa återinläggningar var 
läkemedelsorsakade och 20 % av patienterna återinlades med diagnoser tillhörande 
undvikbar slutenvård.  
 
Diskussion  
I studien bekräftades att läkemedelsrelaterade avvikelser är ett stort problem med många 
bakomliggande orsaker. För att komma till rätta med problemen har olika interventioner 
provats i tidigare studier inklusive att flytta över vissa arbetsuppgifter till andra 
yrkeskategorier eller att i högre grad använda sig av datorer för olika uppgifter. I denna 
studie sågs även att utlokaliseringar och kunskapsbrister bidrog till avvikelser. Datorer 
skulle även kunna användas för att minska antalet återinläggningar om riskfaktorer 
identifieras och en algoritm tas fram för att upptäcka vilka patienter som riskerar 
återinläggning. 
 
Slutsats 
Läkemedelsrelaterade avvikelser är vanliga, har många bakomliggande orsaker och bör 
kunna åtgärdas genom bättre planering, riktade utbildningsinsatser och införandet av 
tydliga rutiner eventuellt med dataalgoritmstöd. 
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Definitioner och förkortningar 
 
ASIH 
Avancerad sjukvård i hemmet 
 
HSV 
Hemsjukvård 
 
Melior 
Journalsystem inom bland annat Region Skåne 
 
Pascal 
Tjänst för förskrivning av dosdispenserade recept. 
 
SÄBO 
Särskilt boende 

 
Utlokaliserad patient 

Patient som vårdas på en vårdenhet som inte har medicinskt ansvar och specifik 

kompetens för patienten (1).  

Undvikbar slutenvård 

Indikatorn utgår från att det går att förebygga och på så sätt minska antalet inläggningar 

för patienter med sjukdomar som inkluderas i begreppet med hjälp av en samordnad och 

optimal vård.  

Vårdskador 

Lidande, kroppsliga eller psykiska skador, sjukdomar eller dödsfall som uppkommit inom 

vården och hade kunnat undvikas (2). 

Överbeläggning 
När en patient vårdas på en plats som inte uppfyller kraven i utformning, utrustning och 
bemanning för att säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö (1). 
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Introduktion 
 
Läkemedelsanvändningen i gruppen patienter 65 år och äldre har ökat kraftigt de senaste 
25 åren i takt med att nya läkemedel och behandlingsmöjligheter av fler tillstånd har 
tagits fram. Samtidigt har medelåldern i Sverige ökat och en allt större andel patienter 
inom sjukvården uppnår en hög ålder. Äldre är generellt känsligare för läkemedel på 
grund av fysiologiska förändringar till följd av ålder och sjukdom och har även överlag fler 
läkemedel vilket ger en ökad risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner (3). 
Särskilt sköra patienter vårdas ofta på särskilda boenden eller har hjälp med 
hemsjukvård. Som grupp har de fler läkemedel och sjukdomar samt en sämre kognitiv 
förmåga jämfört med jämnåriga som inte har den typen av hjälp (4). 
 
Det ökade vårdbehovet som uppstått ger upphov till ett ökat tryck på slutenvården, detta 
gäller även för sjukdomar som egentligen skulle kunna behandlas inom primärvården, så 
kallad undvikbar slutenvård. Andelen undvikbar slutenvård hos patienter över 65 år är 
40% av det totala antalet inläggningar i denna grupp (65+) (5). En ökad 
läkemedelsanvändning och en allt sjukare och äldre befolkning ökar även risken för 
läkemedelsavvikelser (6). Avvikelse innebär en negativ händelse eller en risk som skulle 
kunna leda till en negativ händelse. Vårdgivare har som uppdrag att identifiera och 
åtgärda orsaker till avvikelser samt utvärdera effekten av de åtgärder som görs (7). 
Avvikelser i form av undermåliga utskrivningar och otillräcklig tillgång till 
patientjournaler har satts i samband med en ökad risk för biverkningar samt höga 
andelar återinläggningar (8,9).    
 
 

Hur vanliga är läkemedelsavvikelser?  
 
Att läkemedelsavvikelser är vanliga har bekräftats i studier både internationellt och i 
Sverige.  
 
Tre studier gjorda i USA fann att 70 %, 94 % respektive 100 % av utskrivningarna gav 
medicinska avvikelser. Vanliga avvikelser i de olika studierna var bland annat utebliven 
medicinering, ofullständiga recept samt att ordinerade läkemedel saknades på 
hemsjukvårdens listor. Dessa misstag kan leda till en fördröjning i medicineringen. En av 
studierna visade även att 78 % av öppenvårdsläkarna inte hade tillgång till sina patienters 
utskrivningsinformation vid det första uppföljande mötet med patienten (10–12).  
 
Även i Schweiz sågs i en studie att tillgången till en komplett skriven 
utskrivningsinformation saknades, endast 5 av totalt 100 patienter hade en fullständig 
utskrivningsinformation. Detta var i studien en av anledningarna till att patienternas 
öppenvårdssjuksköterskor i endast 62 % av fallen hade en klar bild av patientens aktuella 

mediciner efter utskrivning (13).  
 
I Sverige har en liknande studie gjorts där utskrivningsinformationen från 115 patienter 
undersöktes. Patienterna var 75 år eller äldre och använde fler än fem läkemedel. Två 
veckor efter utskrivning tittade författarna på om utskrivningsinformationen tagits emot 
av öppenvården samt om medicinlistorna var uppdaterade med läkemedelsförändringar. 
De tittade även på om journalanteckning gjorts av öppenvården gällande patientens 
mediciner eller gällande en uppföljning av medicineringen. Av de 115 
utskrivningsinformationerna var det 41 % som fanns att finna i öppenvårdsjournalerna, 
46 % av journalerna hade anteckningar gällande medicinerna eller dess uppföljning. 
Läkemedelsförändringar hade gjorts hos 51 av de 76 patienter som ej hade 
dosdispenserade läkemedel, och utav dessa var det 31 % som hade uppdaterade 

läkemedelslistor (14). 
 
Ännu en studie i Sverige har utförts där författarna tittat på läkemedelsavvikelser vid 
vårdöverföring mellan öppenvård och slutenvård. I denna studie undersöktes även om 
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avvikelserna ledde till konsekvenser för patienterna. Studien gjordes på 69 patienter över 
65 år som skrevs in på sjukhus från öppenvården eller tvärtom; från sjukhus till 
öppenvård. Studien fann 142 läkemedelsavvikelser bland de totalt 758 
läkemedelsprocesserna som gjordes. Dessa inkluderade fel vid utskrivning, dispensering 
och administrering av läkemedel. Den vanligaste avvikelsen vid utskrivning från sjukhus 
var att läkemedel var felaktigt tillagda. En ökad risk för avvikelser fanns för patienter med 

dosdispenserade läkemedel (15).  
 
Läkemedelsavvikelser är således ett vanligt problem som drabbar flera led i vårdkedjan, 
och som kan få konsekvenser för både patient och samhälle.  

Konsekvenser av avvikelserna 
 
Läkemedelsavvikelser kan leda till avbruten medicinering, dubbeldosering, eller inkorrekt 

medicinering (16). Dessa kan i sin tur ge upphov till läkemedelsrelaterade problem.  
Flera uppföljande studier har gjorts efter utskrivning för att titta på uppkomna 
läkemedelsrelaterade problem. En europeisk studie utförd på apotek med 435 nyligen 
utskrivna patienter identifierade läkemedelsrelaterade problem hos 64 % av dessa. De 
vanligaste problemen var läkemedelsbiverkningar samt brister i kunskap gällande syftet 

med läkemedlet (17). En studie i Kanada tittade specifikt på självupplevda medicinska 
avvikelser vilket 23 % av patienterna hade. Återigen var biverkningar en av de vanligaste 
avvikelserna, denna gång tillsammans med vårdrelaterade infektioner och medicinska 
felbehandlingar. Medicinska felbehandlingar definierades i denna studie som 
interagerande eller kontraindicerade läkemedel eller otillräcklig uppföljning av 

medicineringen (18). En studie i USA tittade specifikt på just biverkningar och om 
patienten hade upplevt biverkningar 24 dagar efter utskrivning, vilket 45 patienter hade 
(11 %). Utav dessa var 27 % av biverkningarna förebyggbara och 33 % hade kunnat 

mildras. Risken ökade med antalet utskrivna läkemedel (19).  Studier visar att äldre är 
mer utsatta och har en ökad risk för läkemedelsbiverkningar, åtminstone vid vissa 

hälsotillstånd (8,20).  
 
Enligt Statens Kommuner och Landsting (SKL) kan avvikelser förutom den ökade risken 
för läkemedelsrelaterade problem även leda till en ökad risk för återinläggning till 
slutenvården som annars hade kunnat undvikas. Avvikelser i form av undermåliga 
utskrivningar och otillräcklig tillgång till patientjournaler har satts i samband med en 

ökad risk för biverkningar samt höga andelar återinläggningar (8,9).   
 
Återinläggningsfrekvensen inom 30 dagar för patienter över 65 år i Sverige var 17 % år 
2017-2018, män hade en något högre återinläggningsfrekvens än kvinnor (18 % 

respektive 16 %) (21). Återinläggningsfrekvensen används för att belysa för tidig 
utskrivning samt utskrivning med undermålig uppföljning och fortsatt vård.  Det är även 
en indikator för hur väl sammanhållen vård och omsorgen, inklusive socialtjänsten är 

(22). SKL hade under 2012 ett projekt för att utvärdera orsakerna till oplanerade 
återinläggningar inom 30 dagar. Genom intervjuer med patienterna själva har de bland 
annat sett att en större andel patienter inte var med och planerade sin utskrivning (53 %), 
inte fick information om vad som planerats inför hemgången (60 %), samt inte visste 
vilka mediciner de var ordinerade eller varför (67 %) (5).  
 
Återinläggningsfrekvensen varierar beroende på vilken vårdcentral patienter är knutna 
till, och vilka kommuner de bor i, vilket inte enbart kan förklaras av patientkaraktäristika. 

Istället kan skillnaderna antas bero på arbetssätt, bemanning och andra faktorer (5). 
Återinläggningar leder till ökade kostnader och en ökad risk för medicinska 

komplikationer för patienter (23).  
 
Fyra läkemedelsklasser ger störst risk för återinläggning på sjukhus hos patienter över 65 



 

 
5 

 

år; warfarin (33,3 %); insuliner (13,9 %); orala trombocythämmare, inklusive ASA och 

clopidogrel  (13,3 %); och orala antidiabetika (10,7 %) (24). 
 
En allvarlig avvikelse har inte bara konsekvenser för patienten i form av ökat lidande på 
grund av vårdskador och återinläggningar utan även ut ett ekonomiskt perspektiv. Sänkt 
arbetsinkomst både för patienten och anhöriga, produktionsbortfall och minskade 
skatteinkomster drabbar både patienten och samhället. Även samhällsekonomiska 
konsekvenser för ersättningsbara patientskador, vilka betalas ut av Landstingens 
ömsesidiga försäkringsbolag bör räknas in. Den förlängda vårdtiden som ofta följer utav 
vårdskador är också en stor kostnad, SKL bedömde under 2013 kostnaderna till 8,5 
miljarder kronor. Vårdskador medför utöver detta kostnader i form av återinskrivning, 
specialistvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Utöver detta tillkommer 
kostnader för förebyggande insatser för att i framtiden undvika delar av dessa skador och 
för en ökad patientsäkerhet. Kostnaderna är alltså omfattande men kan beräknas utifrån 

många olika perspektiv och är inte lätta att överblicka (25). För de mest sjuka äldre 
motsvarar kostnaderna för ett akut slutenvårdstillfälle 56 husläkarbesök eller 220 
hemtjänsttimmar (1). 

Orsaker till avvikelserna 
 
Vid vårdens övergångar görs ofta förändringar i patienters medicinering. Det kan ske vid 
inskrivning på vårdinrättning, vid överföring mellan olika enheter inom eller mellan 
vårdinrättningar, eller vid utskrivning. Riskerna uppstår när nästa vårdgivare samt 

patienten och dess anhöriga inte är medvetna om de förändringar som gjorts (24). Flera 
studier visar att många läkemedelsrelaterade fel uppstår på grund av undermåliga 
patientöverlämningar mellan sjukvårdspersonal samt på grund av brist på tillgång till 
patientens fullständiga medicinska dokument så som journaler, utskrivningslistor, 

läkemedelsförändringar med mera (26).  
 
För att belysa hur vanligt det är att förändringar görs vid övergångar gjordes en studie på 
300 patienter i Tyskland år 2004. I studien visades att upp till 40 % av medicinerna blev 

utsatta och vid utskrivning var upp till 45 % av medicinerna nya mediciner (16). 
Vårdöverföring från sjukhus till öppenvård har identifierats som en process som leder till 
en extra stor risk för patienter på grund av att kommunikationsproblem och felaktiga 

läkemedelsändringar ofta förekommer (27). 
 
God kommunikation och korrekt informationsöverföring är en förutsättning för 
patientsäkert arbete inom hälso- och sjukvård. Genom dessa säkerställs att en gemensam 
bild kring patientens vård finns; vad som har hänt, vad som planeras och vem som ska 

göra vad (28). Brister i kommunikation utgör den viktigaste orsaken till vårdskador visade 
en analys av 2455 allvarliga vårdskador som rapporterats till Joint Commission for 
Hospital Accreditation (JCAHO).  70 % av de rapporterade skadorna berodde på 
kommunikationsmissar och 75 % av patienterna vars avvikelser analyserades avled till 

följd av skadorna (29).  JCAHO är en ideell organisation som ackrediterar och certifierar 
sjukvården på 77 % av USA:s sjukhus.  
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sett av brister i kommunikation ofta beror på 
oklara ansvarsförhållanden när övrig sjukvårdspersonal hjälper behandlande läkare. 
Brister i kommunikation kan även bero på att läkare hjälper varandra med att skriva 
medicinska dokument. Exempelvis kan en läkare hjälpa en annan genom att skriva en 
utskrivningslista för en patient denne aldrig träffat och risken för fel är då större. IVO 
menar även på att undermåliga journalsystem och rådande dokumentationskrav gör det 

svårt för vårdpersonal att få en överblick av viktig information om patienten (30). World 
health organisation (WHO) pekar utöver redan beskrivna problem internationellt även på 
undermålig kvalitet på informationen som dokumenteras, att underordnad personal på 
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grund av lägre status hindras att uttrycka sig, samt problem med informationsöverföring 

mellan stora organisationer (31).  

Föreskrifter för att förhindra avvikelser 
 
Socialstyrelsen tar fram föreskrifter och råd utifrån de lagar och förordningar som gäller, 

vilka bland annat bidrar till en patientsäker vård och att minska antalet avvikelser som 

sker. Det finns föreskrifter från Socialstyrelsen gällande samverkan vid in- och 

utskrivning av patienter i slutenvård. Dessa behandlar rutiner för vårdplanering inför 

utskrivning, samt överföring av information vid vårdöverföring. Informationen ska 

omfatta patientens behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst och skall överföras 

senast samma dag som utskrivning sker (32).  

Läkemedelsgenomgångar är reglerade i Socialstyrelsens föreskrift HSLS-FS 2017:37, och 

ska erbjudas alla patienter över 75 år som har minst fem läkemedel. Detta gäller vid besök 

i öppenvården, inskrivning i slutenvården, vid påbörjad hemsjukvård samt vid inflyttning 

till särskilt boende eller bostad med särskild service för funktionsnedsatta. 

Läkemedelsgenomgångar ska även erbjudas patienter som har eller misstänks ha 

läkemedelsrelaterade problem (33). I flera landsting är dock rutinerna för 

läkemedelsgenomgångar mer omfattande än Socialstyrelsens föreskrifter. Enligt 

Skånemodellen erbjuds patienter över 65 år som behandlas med läkemedel en basal 

läkemedelsgenomgång. En fördjupad läkemedelsgenomgång bör enligt modellen 

erbjudas de patienter som bor på särskilt boende, har kommunal hemsjukvård, eller 

behandlas med 5 eller fler läkemedel, är över 75 år och vårdas på sjukhus (34).  

Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse är också en del av ovanstående 

nämnda föreskrift och gäller efter att patienten fått en läkemedelsgenomgång. 

Läkemedelsberättelse innebär att en specifik del i utskrivningsinformationen tillägnas 

läkemedel. Denna innehåller de förändringar som gjorts gällande patientens läkemedel 

samt orsaken till förändringarna. Metoden testades först i en studie på patienter som 

skrev ut från Lunds universitetssjukhus till öppenvård. Interventionsgruppen jämfördes 

med patienter som skrevs ut ett år tidigare och inte tilldelades någon 

läkemedelsberättelse. Antalet läkemedelsfel var mindre i interventionsgruppen än 

kontrollgruppen (32 % respektive 66 %). Antalet fel av medelhög eller hög risk var 15 % i 

interventionsgruppen jämfört med 32 % i kontrollgruppen. Skillnaderna var statistiskt 

signifikanta (35). Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse är nu rutin i Skåne 

för patienter som skrivs ut från sjukhus till annan vårdform (36).  

För att på bästa sätt kunna rikta fler nya åtgärder syftande att minska riskerna i vårdens 

övergångar behövs en överblick över de avvikelser som förekommer och var de har sin 

grund vilket denna studie ämnar svara på.  
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Syfte 
 
Syftet med studien var att kartlägga och analysera från kommunerna inrapporterade 
överföringsfel gällande patienter över 65 år som blivit utskrivna från Centralsjukhuset i 
Kristianstad till kommunal vård under 2015-2017, med fokus på avvikelser relaterade till 
läkemedelsbehandling samt informationsöverföring gällande läkemedel.  
 
Specifika frågeställningar: 

• Hur stor andel av det totala antalet rapporterade avvikelserna rör läkemedel?  

• Specifik genomgång av läkemedelavvikelser: 

o Vilka typer av läkemedelsrelaterade avvikelser har rapporterats? 

o Var har felen sin grund?  

o Hur ser inrapporterade läkemedelsavvikelser ut avseende 

patientkaraktäristika? Hur stor andel av patienterna där 

läkemedelsavvikelse rapporterats har återinlagts inom 30 dagar? Var 

återinläggningarna läkemedelsorsakade? Hur många återinläggningar 

var enligt diagnos för undvikbar slutenvård?  

Metod 
 
En excelfil togs fram från Skånes avvikelsehanteringssystem AvIC med avvikelser som 
rapporterats in av sjukvårdspersonal inom kommunal vård angående patienter med 
kommunala insatser. Filen innehöll en kort sammanfattning av vilken typ av avvikelse 
som skett, var och under vilket år händelsen inträffat samt vilken kommun som hade 
rapporterat in den. Inklusionskriterier var att händelsen inträffat på Centralsjukhuset 
Kristianstad (CSK) under åren 2015-2017 och gällde överföringsfel vid förflyttning från 
slutenvård till öppenvård där patienten gick hem med kommunala insatser. Patienter 
under 65 år exkluderades.  
 
Utifrån den sammanfattande informationen i filen sållades de avvikelser som rörde 
läkemedel, samt de som möjligen kunde röra läkemedel, ut. När utsållningen var gjord 
skrevs de fullständiga rapporterna ut från AvIC, för att slutgiltigt kunna avgöra vilka som 
var läkemedelsrelaterade. I figur 1 beskrivs hur processen för exkludering såg ut. Totala 
antalet patienter med avvikelser rapporterade från kommunerna till CSK under åren 
2015-2017 65 år och äldre var 329 stycken, de som sållades ut som läkemedelsrelaterade 
var 167. Efter exklusion var det 129 stycken kvar, anledningarna till exklusionerna var: att 
ingen utredning hade gjorts då fallet var för gammalt, att avvikelsen var felskickad, att 
avvikelsen var en dubblett, att flera personnummer för vem det gäller angivits i 
avvikelsen, att avvikelsen skett på mottagning eller att inga avsteg från rutinerna hade 
begåtts och att de därför bedömts som felaktiga avvikelser. 
 

 
Figur 1. Antalet patienter som innefattades i studien och exkluderades enligt studiens 
kriterier.  
 

Patienter ≥65 år: 329 
stycken

Patienter med 
läkemedelsrelaterade 
avvikelser 167 stycken
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patienter med 

läkemedelsrelaterade 
avvikelser
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Med hjälp av rapporterna kunde en sammanfattning göras utav vilka fel som skett, 
anledningen bakom, samt vilket riskvärde avvikelsen hade tilldelats. Riskvärdet är ett 
verktyg som används vid avvikelsehantering och bygger på förhållandet mellan hur stor 
risk det är att liknande händelse sker igen samt hur allvarlig den var ur 
patientsäkerhetssynpunkt. Ett högre värde indikerar att risken är stor att samma 
händelse sker igen och/eller att den var allvarlig. Risken graderas i en matris med 
allvarlighetsgraden på x-axeln, allvarlighetsgraden delas in i alternativen mindre, måttlig, 
betydande och katastrofal. Sannolikheten för upprepande finns på y-axeln och graderas i 
mycket stor, stor, liten eller mycket liten.  
 
För de rapporter som hade otillräcklig information gällande vilken avvikelse som skett 
och orsaken bakom dem letades denna information upp i journalsystemet Melior. Denna 
information behövdes för att fullständigt kunna utreda avvikelsen. När all information 
om avvikelserna var inhämtad kategoriserades de i sex olika kategorier. Valet av 
kategorier bestämdes i samråd med klinikapotekare och läkare då inga tidigare studier 
gjorts med denna typ av kategorisk indelning.  
 
I journalen togs även information gällande patientkaraktäristika fram. De 
patientkaraktäristika som undersöktes var kön och ålder. Därtill samlades data in 
gällande antal läkemedel patienten var ordinerad vid utskrivningstillfället, om patienten 
hade dosdispenserade läkemedel, vilken enhet patienten skrivits ut från och vad det var 
för typ av kommunal vård patienten skrivs ut till samt vilken vårdcentral patienten 
tillhörde. Antalet läkemedel räknades systematiskt enligt instruktion som använts i 
tidigare studier inom Region Skåne1.  Med hjälp av journaler kunde även information om 
patienten återinlagts inom 30 dagar tas fram. Statistiska tester genomfördes med hjälp av 
statistikprogram (SPSS) för att undersöka om skillnader förelåg i dessa variabler mellan 
grupper. Testerna som användes var Chi-Square tester samt Levene’s test med en 
signifikansnivå på 5%.  
 
De patienter som hade återinlagts undersöktes sedan för att se om återinläggningen 
skulle kunna vara läkemedelsrelaterad. Detta gjordes enligt verktyget AT-HARM10 (se 
bilaga 1) i samarbete med en erfaren klinikapotekare. De återinläggningar som var 
läkemedelsorsakade beskrevs för att belysa hur de kan se ut.  
 
Hur stor del av återinläggningarna som berodde på en av de diagnoser som bedöms som 
potentiellt undvikbar slutenvård enligt Statens Kommuner och Landsting (SKL) 
undersöktes.  Till undvikbar slutenvård räknas, enligt SKL, sådana sjukhusinläggningar 
som beror på diagnoser som optimalt behandlade inte hade lett till en sjukhusinläggning. 
Dessa diagnoser är anemi, astma, blödande magsår, diabetes, diarré, epileptiska 
krampanfall, hjärtsvikt, högt blodtryck, inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga 
bäckenorganen, KOL, kärlkramp, njurbäckeninflammation samt öron-näsa-halsinfektion. 
Syftet med måttet undvikbar slutenvård är att belysa hur väl öppenvården fungerar 

genom hur kroniska åkommor samt en del akuta tillstånd handläggs (37).   
 
Informationen gällande avvikelserna sammanställdes deskriptivt i tabeller och figurer för 
att få en bra överblick av dem.  
 
Med hjälp av litteraturstudier diskuterades även rekommenderade åtgärder med hänsyn 
till studiens resultat.  

                                                      
1 Om samma läkemedel ges både som stående samt som vid behovs läkemedel räknas det som två 
läkemedel. Om samma läkemedel ordineras på två rader och båda är stående, räknas det som ett 
läkemedel. Om olika beredningsformer räknas det som två läkemedel. Uppenbara dubbletter räknas som 
ett läkemedel. För inneliggande patienter räknas inte ”gråa” eller nyinsatta läkemedel under vårdtiden. 
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Etik 
 
Hanteringen av personuppgifter regleras i Patientdatalagen (2008:355) PDL. 
Personuppgift avser uppgifter om en identifierbar person. Inom hälso- och sjukvård avses 
uppgifterna för patientens vård som kan härledas till personen. I Patientdatalagen 
regleras rätten och skyldigheten att behandla personuppgifter för vissa ändamål inom 
vården, samt krav på hur personuppgifterna hanteras. Denna uppgiftshantering kräver 
inget samtycke från patienten. Personuppgifter får hanteras för att upprätta 
dokumentation som behövs för vården av patienten, administration av vården, 
verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring samt framställning av statistik. Användningen av 
personuppgifter reglerar dock inte användning inom forskning, detta regleras istället av 

EU:s dataskyddförordning samt i lag (38). I denna studie var inget etikgodkännande 
nödvändigt då studien är ett förbättringsarbete för kvalitetssäkring inom patientsäkerhet 
vid Centralsjukhuset Kristianstad. Arbetet godkändes av tillförordnad förvaltningschef på 
sjukhuset.  

 

Resultat 
 
Andelen patienter med delvis eller fullständigt läkemedelsrelaterade avvikelser av det 
totala antalet patienter med avvikelser beskrivs i figur 2. Patienter med avvikelser som 
rörde både läkemedel och icke-läkemedelsrelaterade saker inkluderas i antalet patienter 
med avvikelser som rör läkemedel. Flera läkemedelsavvikelser hade ibland inträffat för 
samma patient vilket gav 193 avvikelser som begåtts hos de 129 patienterna. Dessa 
avvikelser har kategoriserats i figur 3 och vilken typ av avvikelser som ingick i kategorin 
finns beskrivet i tabell 1 
 

 
 
Figur 2. Antalet patienter 65 år och äldre med avvikelser som rapporterats in till AvIC 
under åren 2015-2017.  
 

12%

39%

49%

Antal patienter med avvikelser

Delvis eller fullständigt
läkemedelsrelaterade men
exkluderade 38 st

Delvis eller fullständigt
läkemedelsrelaterade 129 st

Ej läkemedelsrelaterade 162st
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Figur 3. De 193 avvikelserna kategoriserade efter typ. 
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Tabell 1. Specifika typer av avvikelser som ingick i de olika kategorierna. De 
övergripande anledningarna är egna tolkningar utav de anledningar som angetts i 
avvikelserapporterna. 

Vad som ingår i 
kategorierna 

I avvikelserapporterna angivna 
specifika anledningar till var felen 
har sin grund 

Övergripande 
anledningar 

Saknas handlingar 

gäller epikris, 

ordinationer, 

utskrivningsinformation 

och läkemedelslistor.  

● Patienten hemskickad innan papper är 

klara 

● Läkarsekreterare tidsbrist/gått hem 

● Handlingar skickade med anhörig 

● Olika rutiner på olika avdelningar  

● Patienter utlokaliserade 

● Tidsbrist 

● Okunskap om 

rutiner och 

ansvarsfördelning 

●Platsbrist 

Bristande 

ordinationer namn/ 

personnummer/ 

underskrift/tider saknas, 

fel underlagsdokument 

använts, fel läkemedel har 

ordinerats och recept 

saknas  

 

● Avsteg görs från rutin 

● Ordinationer ej uppdaterats av läkare 

● Okunskap om rutin för Waran och Insulin 

● Läkare utgått från gammal läkemedelslista 

från patient eller kommun 

● Tidsbrist 

●Okunskap om 

rutin 

Läkemedel ej 

medskickade Ej 

tillräckligt/fel läkemedel 

eller hjälpmedel så som 

inhalatorer eller kanyler 

har ej skickats med  

 

●Läkemedel kvar på sjukhus eller skickats 

med anhörig 

● Kommun och landsting använder olika 

signeringslistor   

● Skickat ej delbar tablett 

● Oklart  

vem som ansvarar för läkemedel vid vårdflytt 

eller för licensläkemedel 

● Okunskap om 

rutiner, 

läkemedel, 

ansvarsfördelning 

 

Motstridiga uppgifter 

mellan 

utskrivningsmeddelande, 

rapportering, 

läkemedelista, 

ordinationer eller 

epikriser. 

● Fel ordination skriven i 

utskrivningsmeddelande 

● Läkare ej rensat läkemedelslista 

● Ändringar efter rapportering gjorts  

● Okunskap om vilka uppgifter som gäller om 

det står olika i olika dokument 

● Annan läkare som skrivit om 

läkemedelsförändringar än den som 

ordinerat  

● Okunskap kring 

rutiner och 

ansvarsfördelning 

● Tidsbrist 

Felaktigheter i Pascal 

Ordinationer ej 

rätt/gjorda alls i Pascal, 

motstridiga uppgifter i 

Pascal och 

utskrivningsmeddelande, 

ej startat 

dosdispenseringen efter 

utskrivning  

● Bristande kunskap i Pascal 

● Ej markerat i Melior att patient hade Pascal  

● Pascal och Melior kommunicerar ej 

● Okunskap om att läkemedel var generika - 

dubbelordination 

● Pascal fungerade ej 

● Okunskap 

Pascal, rutiner 

läkemedel 

● System 

kommunicerar ej 

● Tidsbrist 

Brist muntlig 

kommunikation Brist i 

rapportering mellan 

avdelningar eller mellan 

boenden om patients 

behov av läkemedel eller 

att ingen 

överrapportering gjord 

● Sjuksköterska ej överrapporterat  

● Läkare ändrar läkemedel efter rapportering 

● Läkare ej meddelat sjuksköterska att 

ändringar gjorts 

● Kommunikationsproblem 

● Stress 

● Brister i 

kommunikation 

● Okunskap om 

rutiner 
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I tabell 2 beskrivs antalet avvikelser per patient i de olika grupperna samt 
patientkaraktäristika för det totala antalet och de olika subgrupperna. Inga statistiskt 
signifikanta skillnader mellan grupperna kunde påvisas.  
 
Tabell 2. Sammanfattning av patientkaraktäristika för de inkluderade patienterna. 
 

 
 
 
 

 Patienter 
med 
läkemed
els-
avvikelse
r (n=129) 

Patienter 
med 
läkemedels-
avvikelser 
som 
återinlagts 
inom 30 
dagar   
(n=35/129) 

Patienter 
med 
läkemedels- 
avvikelser 
som ej 
återinlagts 
inom 30 
dagar 
(n=94/129) 

Patienter 
med 
läkemedels-
orsakad 
återinläggni
ng 
(n=13/35)  

Patienter 
med icke-
läkemedels-
orsakad 
återinläggni
ng 
(n=22/35) 

Antal 
avvikelser: 

193st 77st 116st 27st 50st 

Andel män:  48% 49% 47% 6/13 (46%) 50% 

Andel kvinnor: 52% 51% 53% 7/13 (54%) 50% 

Medelålder:  82,7 80,7 82,8 79,2 81,6 

Medelantal 
stående 
läkemedel:  

9,41 
(median 
9) 

9,83  
9,16 

10,8 9,23 

Medelantal vid 
behovs 
läkemedel: 

2,55 2,57 2,4 3,4 2,7 

Medelantal 
tillfälliga 
läkemedel: 

0,52 0,54 0,5 0,23 0,73 

Doskunder 60% (3% 
vet ej) 

69% (6% 
vet ej) 

56% (2% 
vet ej) 

8/13 (62%) 
(1/13 vet ej) 

17/22  
(1/22 vet ej) 

Andel i SÄBO 29% 26% 30% 3/13 (23%) 27% 

Andel i 
korttidsboende 

37% 40% 36% 5/13 (38%) 41% 

Andel med 
HSV 

30% 34% 27% 5/13 (38%) 32% 

Utskriven till 
ASIH 

2% 0% 3% 0% 0% 

Oklart vilken 
kommunal 
insats 

1,6% 0% 2% 0% 0% 

Utskrivna från 
kirurgenhet 

39% 34% 40% 3/13 (23%) 59% 

Utskrivna från 
medicinenhet 

61% 66% 60% 10/13 (77%) 41% 

Medel 
riskvärde från 
avvikelse 

1,97 (11 
saknade 
riskvärde
) 

2,74 (4 
saknade 
riskvärde) 
Medianvärd
e: 2 

1,94 (7 
saknade 
riskvärde) 
Medianvärd
e: 1 

2,67 (1 
saknade 
riskvärde) 

2,37 (3 
saknade 
riskvärde) 
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Antalet identifierade återinläggningar hos patienter med läkemedelsavvikelser var totalt 
35 stycken (27 % av totala antalet patienter med avvikelser), 18 var kvinnor och 17 män. 
Av återinläggningarna var 13 troligen läkemedelsrelaterade enligt AT HARM-10 (37 % av 
återinläggningarna), vilket beskrivs i figur 4. I figur 5 beskrivs huruvida 
återinläggningarna var enligt diagnos för undvikbar slutenvård. Orsakerna bakom 
återinläggningarna beskrivs i figur 6 tillsammans med vilken AT HARM-10 kategori som 
ledde till att de klassades som läkemedelsrelaterade. 
 
Patienter som återinlades med diagnoser som räknas till undvikbar slutenvård var 7 
stycken (20 % av återinläggningarna). Av dessa var tre stycken hjärtsviktspatienter, två 
KOL-patienter, en diabetespatient och en återinlades på grund av ett epileptiskt 
krampanfall.   
 
I figur 7 och 8 beskrivs vilken vårdcentral patienterna tillhörde när avvikelsen skedde för 
patienter med läkemedelsavvikelser som återinlades respektive för patienter med 
läkemedelsavvikelser som inte återinlades.  
 

 
 
Figur 4. Återinläggning inom 30 dagar, samt hur stor del som var läkemedelsrelaterad 
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Figur 5. Återinläggning inom 30 dagar och hur stor del som var återinläggning på grund 
av en diagnos som anses som undvikbar slutenvård. 
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Figur 6. Översikt av de läkemedelsrelaterade avvikelserna indelade efter de kategorier de 
bedömts efter i AT HARM-10.  
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attack), patienten var 
underbehandlad enligt 
gällande 
rekommendationer. 

•Patient fått bytt 
Oxycontin till Dolcontin 
på boende, vilket ledde 
till konfusion. Patienten 
hade ett dåligt 
njurvärde med eGRF 
<30 ml/min, Dolcontin 
var därför olämpligt.
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nedstämdhet och 
smärtor och 
ordinerades Citodon. 
Patenten återinlagd på 
grund av 
Citodonöverdos.
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•Patient återinlades på 
grund av att en 
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patienten stod på 
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patienten återinlades 
för försämring på grund 
av den sänkta dosen. 

•Vid det första 
vårdtillfället sattes en 
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16 

 

 
Figur 7. Vårdcentralstillhörighet i antal för de 35 patienter med avvikelser som 
återinlagts inom 30 dagar. Under övrigt finns de vårdcentraler dit endast en patient 
tillhörde. 
 

 
 
Figur 8. Vårdcentralstillhörighet i antal för de 94 patienter med avvikelser som ej 
återinlagts inom 30 dagar. Under övrigt finns de vårdcentraler dit ≤3 patienter tillhörde. 
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Diskussion 
 
Av de 329 patienter som inkluderades i studien hade 39 % av patienterna avvikelser som 
delvis eller fullständigt rörde läkemedel samt var korrekta och fullständigt utredda. 
Andelen helt eller delvis läkemedelsrelaterade avvikelser som exkluderades var 12 %, på 
grund av i metoden angivna orsaker. För de resterande 49 % som icke var 
läkemedelsrelaterade gjordes ingen exklusion av patienter med felaktiga avvikelser.  
 
De vanligaste avvikelserna var i ordning: att handlingar saknades, bristande ordinationer, 
att läkemedel ej var medskickade, att motstridiga uppgifter fanns, att felaktigheter gjorts i 
Pascal och brist i muntlig kommunikation. Detta överensstämmer delvis med tre tidigare 
amerikanska studier och en svensk studie. I dem var de vanligaste avvikelserna utebliven 
medicinering, ofullständiga recept och läkemedel som var felaktigt tillagda var felaktigt 
tillagda (10–12,15) 
 
De orsaker som identifierades ligga bakom avvikelserna var tidsbrist, okunskap om 
rutiner, stress, brister i kommunikation, okunskap i Pascal, system som ej kommunicerar, 
okunskap om läkemedel, okunskap gällande ansvarsfördelning samt utlokalisering av 
patienter. Flera olika studier har gjorts och interventioner tagits fram med hur denna 
typen av problem kan hanteras vilka diskuteras nedan.  
 
Den vanligaste funna avvikelsen var att handlingar ej hade skickats med patienten hem. 

En av anledningarna till denna avvikelse var att patienter hade utlokaliserats till en annan 

vårdplats. En ökad risk för kommunikationsproblem uppstod även då ett extra 

kommunikationssteg lades till, mellan avdelningarna.  SKL beskriver att även om flera 

landsting arbetar för att minska behovet av slutenvård så har antalet vårdplatser 

minskats. Resultatet är att antalet utlokaliseringar och överbeläggningar per capita de 

senaste åren ökat. Att detta innebär en risk för sämre vård och patientsäkerhet beskrivs 

av SKL. De har även tagit fram förslag på åtgärder för de enskilda medarbetarna, 

verksamhetsledningen och centrala beslutsfattare för att minimera antalet 

överbeläggningar och utlokaliseringar (1). I dessa återkommer punkter som är centrala i 

vårdkedjan och kan användas för att förebygga även andra typer av avvikelser som 

utreddes i denna studie. 

I SKLs riktlinjer för medarbetarna ingår centrala delar som att följa rutiner för 

informationsöverföring och att skriva ut patienter i rätt tid. För att underlätta 

bedömningen av att utskrivningen sker i rätt tid kan bedömningsstöd och en identifiering 

av riskpatienter tas fram. SKL menar även att det för verksamhetsledningen krävs att ha 

lokala riktlinjer som stödjer vårdflödet och att hantera överbeläggningar på ett säkert 

sätt. Detta kan göras genom att ha en bemanning och organisation som stödjer att 

patienter direkt hamnar på rätt vårdnivå inom rätt specialitet samt genom att bedöma 

vårdbehovet under en viss period. Det föreslås även att ha en ökad flexibilitet genom att 

antingen ha tomma platser som kan användas vid ökat behov eller genom att omfördela 

mellan olika vårdplatser, samt att säkerställa att riktlinjer och rutiner tillämpas i 

organisationen. För centrala beslutsfattare innefattas riktlinjer kring att ha en strategi på 

ledningsnivå för en sammanhållen vårdkedja och att se över ansvars- och 

resursfördelningen mellan olika vård- och omsorgsaktörer (1). Även en ändamålsenlig 

bemanningsstrategi beskrivs genom en så kallad ”task-shift”. Exempel på vad detta kan 

innebära i praktiken beskrivs i bild 8. Detta är en lösning som skulle kunna lösa flera 

problem som har sin grund i stress, tidsbrist och underbemanning som i vissa fall kan 

drabba olika yrkeskategorier vid olika tillfällen.  
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Figur 9 Task-Shift, en bemanningsstrategi som presenteras av SKL för att underlätta i 

vårdkedjan. Omarbetad från (1). 

För samtliga avvikelsekategorier fanns det avvikelser gällande att sjukhusets rutiner som 

hade kringgåtts, vilket visar på att det är ett stort problem. Exempel på rutiner som 

kringgåtts var att kolla att läkemedelsdokumenten var samstämmiga vid patientens 

hemgång, och att läkemedelslistan stämde med vad patienten fått under vårdtiden. Att 

dokumenten inte var samstämmiga kunde även bero på att läkaren utgått från en icke-

aktuell läkemedelslista, eller ingen lista alls, för att ordinera läkemedel under vårdtiden. 

Anledningarna till att rutiner inte följs kan vara många, några av de som angavs i 

avvikelserapporterna var tidsbrist, stress eller att man saknar kännedom om dem.   

Ett annat problem var även att läkarna ändrade patientens ordinationer vid utskrivning 

utan att meddela den sjuksköterska som var ansvarig för överrapporteringen till nästa 

vårdinstans. I vissa fall hade en överrapportering gjorts innan ändringarna. Enligt 

sjukhusets rutiner kan läkemedel ändras fram till utskrivning, därefter ska 

kommunsjuksköterska kontaktas. Samtidigt finns det en rutin som säger att epikrisen ska 

skickas senast klockan 15 på utskrivningsdagen. Det fanns beskrivet i 

avvikelseutredningar att medicinska dokument inte var klara vid utskrivning och därför 

inte skickades med. Vid överrapportering var det vanligt med en bristande 

kommunikation mellan öppen- och slutenvård om när och hur de medicinska 

dokumenten skulle skickas. Dessa problem hade kunnat lösas av att låta patienten stanna 

kvar tills samtliga dokument finns att tillgå om vårdplats finns tillgänglig.  

För att komma till rätta med motstridiga uppgifter mellan vårddokument hade ett 

alternativ varit att ta hjälp av farmaceuter med att skriva utskrivningsinformationen. 

Detta har provades i en studie på två sjukhusavdelningar i Australien där det sågs att 

informationen i utskrivningssummeringarna (DS) endast hade korrekt information om 

läkemedelsförändringar i 45,9 % av fallen. I en intervention fick läkarna därför hjälp av 

farmaceuter att skriva utskrivningslistor med medicinhantering (DMMS) som gavs till 

patienternas allmänläkare efter utskrivning. Efter interventionen mättes åter hur väl de 

läkarskrivna utskrivningssummeringarna stämde samt de nya 

medicinmanagementslistorna. Riktigheten i DS hade sjunkit till 31,5 % medan de 

interventionsinförda DMMS hade en riktighet av 72,8 %. Författarna menar därför att 
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riktigheten av överförd medicininformation kan förbättras med hjälp av farmaceutskriven 

läkemedelsutskrivningsinformation (39).  

Även i Sverige har farmaceuter använts för att förbättra kvalitén på 

läkemedelsrapporterna. Läkaren som skrivit utskrivningsinformationen fick återkoppling 

på denna av kliniska farmaceuter innan utskrivning. Farmaceuterna använde en 

checklista när de tittade på utskrivningsinformationen för att se var förbättringar kunde 

utföras. Läkemedelsfel kunde sedan identifieras genom att jämföra läkemedelslistan i 

utskrivningsinformationen med den lista som sedan användes i öppenvården efter 

utskrivning. I studien såg man att detta gav en minskning av antalet läkemedelsfel med 

45 % per patient. Man såg även att patienter med dosdispenserade läkemedel hade en 5,9 

gånger högre risk för läkemedelsfel än de utan. Däremot var skillnaden i antalet patienter 

utan läkemedelsfel i interventionsgruppen och i kontrollgruppen inte statistiskt 

signifikant (73,1% respektive 63,5 %) (40). Avvikelserna visade att det fanns en osäkerhet 

i kommunerna vilken information de ska gå efter vid motsägelsefull information, om 

ändringar är gjorda i läkemedelssystem men ej finns beskrivna i löpande text i journaler. 

Detta problem hade kunnat lösas av en förbättrad kvalité på läkemedelsberättelserna. 

Ett problem som ledde till avvikelser i den här studien var också att utbildningen varit 

otillräcklig, speciellt för nya läkare och sjuksköterskor när det gäller hemgångsrutiner, 

Pascal samt hur tydliga ordinationer ska skrivas. Det beskrevs i en del 

avvikelseutredningar att en mer erfaren läkare fanns tillgänglig för underläkarna att fråga 

vid osäkerhet men att det inte gjorts. 

Förutom att läkarna upplevde att de hade otillräcklig kunskap om hur ordinationerna 

skulle läggas in i Pascal fanns det fler problem relaterade till programmet. Det största 

problemet var att Pascal inte kommunicerar med Melior vilket hade löst flera andra 

problem. Ett av problemen som hade lösts är att läkemedelsändringar gjorda i Melior 

automatiskt hade skett i Pascal också. Det fanns även ett problem med att det inte alltid 

fanns markerat i Melior att patienten hade dosdispenserade läkemedel vilket hade kunnat 

hanteras av systemet själv. Många avvikelser hade grund i att vårdpersonalen var osäker 

på ansvarsfördelningen. Vem som skulle skriva utskrivningsmeddelande när patienten 

varit på flera avdelningar och vem som hade ansvar för att patienten hade sina 

licensläkemedel med sig samt vems ansvar det var att patienten tog läkemedel som skulle 

tas vid vårdövergången. Detta är specialfall som leder till osäkerhet hos personalen. Det 

är svårt att undgå att det finns vissa saker som inte finns beskrivna i rutiner och 

instruktioner när de avviker från det normala, det är då det är väldigt viktigt med en god 

kommunikation mellan vårdenheterna för att lösa sådana situationer.  

Ett alternativ för att minska andelen uteblivna dokument och förbättra kommunikationen 

vore att till större del använda sig av datorer när möjlighet finns. En litteraturöversikt av 

Newnham et al. undersökte olika typer av sätt för informationsöverföring vid utskrivning. 

Måtten som användes var vilken typ av utskrivningskommunikation som patienterna och 

vårdgivarna föredrog och var nöjdast med samt vilken typ av information som 

patienterna lättast tog till sig av. Alternativen var IT-baserad, personbaserad eller skriven 

information. Både läkare och patienter föredrog datorgenererade epikriser, de ansågs 

generera snabb information i ett strukturerat och lättillgängligt format. För att 

upplevelserna skulle vara positiva krävdes dock lättanvända och icke-tidskrävande 

datasystem. Upplevelsen av epikriser och instruktioner i videoformat var också positiv för 

patienter och vårdpersonal genom att den gav en klar och enkel information vilket 

underlättade ihågkommandet av den viktiga informationen den innehöll. Uppföljning via 

telefon visade både positiva och negativa resultat i patientnöjdhet, den individualiserade 

vården som ges i en sådan intervention ökade dock kommunikationen mellan sjukhuset, 

patienten och öppenvården. På det stora hela sågs ett ökat inslag av väldesignad teknologi 

som positivt med sin lättillgängliga information. Särskilt då den var i ljud- och bildformat 
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eftersom patienter och vårdgivare hade tillgång till denna information så ofta det 

behövdes (41).  

De patientkaraktäristika som undersöktes i denna studie visade inte på några statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna, dock var vissa av subgrupperna små. Gällande 

skillnader mellan patienter som återinlagts och inte har en tidigare studie av Halfon et al. 

funnit skillnader i patientkaraktäristika såsom skillnader i hur länge patienten varit 

inneliggande, tidigare inläggningar samt ett högt index för samsjuklighet. Detta var 

variabler som dock inte undersöktes i denna studie. Om skillnader upptäckts skulle de 

kunna användas till att identifiera patienter med en ökad risk för återinläggning, vilket 

gjordes i den nämnda studien. I den undersöktes om patienter som skrivits ut från 

sjukhuset fem år tidigare blivit återinlagda, samt deras patientkaraktäristika. Den 

programmerade algoritmen lyckades upptäcka 96% av de patienter som sedan hade 

återinlagts. Detta tyder på att risken för återinläggning kan förutspås med hjälp av vissa 

variabler (42). 

Det totala antalet återinläggningar i denna studie var 35 stycken vilket motsvarade 27 % 
av det totala antalet patienter över 65 år med läkemedelsavvikelser. Det är något högre än 
den knappa femtedel återinläggningar som SKL presenterar för samtliga patienter över 
65 år. Detta skulle kunna tyda på att patienter med avvikelser eller patienter med behov 
av kommuninsatser har en högre risk för återinläggning inom 30 dagar. Patienter med 
vårdinsatser har ett större omvårdnadsbehov och är ofta särskilt sköra patienter med fler 

läkemedel och sjukdomar än jämnåriga (4) vilket skulle kunna förklara denna ökade grad 
av återinläggningar.  
 
Antalet patienter som återinlagts som hade diagnoser tillhörande definitionen undvikbar 

slutenvård var 37 %. SKL har rapporterat att 40% av inläggningar som görs tillhör denna 

definition och liknande siffror sågs alltså för återinläggningar i denna studie. De fem 

vanligaste diagnoserna för undvikbar slutenvård är diabetes, KOL, hjärtsvikt, 

njurbäckeninflammation och kärlkramp (5). I denna studie var det tre 

hjärtsviktspatienter, två KOL-patienter och en diabetespatient vilka ingår i de vanligaste 

diagnoserna. Det var även en patient med epileptiskt krampanfall. Underlaget för 

återinläggningar i denna studie utgjordes dock av ett litet patientantal och vidare studier 

behövs för att bekräfta resultaten. 

Flera saker kan göras för att minska antalet återinläggningar. En studie har undersökt 

hur en interprofessionell vårdövergångsprocess med ett planerat återbesök av flera olika 

vårdprofessioner påverkade antalet återinläggningar inom 30 dagar samt antalet 

akutbesök inom 30 dagar. Resultaten pekade på en signifikant minskning i 

återinläggningsfrekvens för patienterna som hade ett planerat återbesök jämfört med 

kontrollgruppen men ingen signifikant skillnad i antalet akutbesök (43).  

SKL rapporterar även att olika vårdcentraler har olika återinläggningsfrekvenser vilka 

inte kan förklaras av ålder, socioekonomi, vårdtyngd eller avstånd till sjukhus. Bland de 

patienter i denna studie som återinlades (35 stycken) var de vanligaste 

vårdcentralstillhörigheterna Knislinge, Näsby och Kristianstadkliniken. Detta pekar på att 

patienter tillhörande dessa kliniker oftare återinläggs då dessa kliniker inte var lika 

vanliga hos de patienter som inte återinlades. Bland de patienter som inte återinlades var 

de vanligaste istället Helsa Bromölla, Östra läkargruppen, Knislinge, Näsby och Tollarp. 

Dock är detta baserat på ett mycket litet patientunderlag och fler studier skulle krävas för 
att styrka resultatet. Resultatet kan även bero på att de patienter som är listade på en viss 
vårdcentral oftare tillhör ett boende eller har hemsjukvård där avvikelser oftare 
rapporteras och de skulle därför kunna vara överrepresenterade i denna studie.  
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Metoddiskussion 
 
Patientunderlaget i studien var stort nog för att svara på frågeställningar om andelen 
läkemedelsrelaterade avvikelser samt hur dessa ser ut och var de har sin grund. Detta 
sågs genom att avvikelserna kunde tas ner till sex olika kategorier utan att någon 
avvikelse bedömdes hamna utanför kategorierna. Samtidigt tydde detta även på att 
kategoriseringen som gjordes var lyckad. Anledningen till att en egen kategorisering 
gjordes i samråd med erfaren klinikapotekare samt läkare var att inga studier med 
kategorisering gjorts tidigare. Ett större patientunderlag hade dock varit önskat för att 
kunna dra slutsatser när patienterna delades upp i subgrupper.  
 
Verktyget AT-HARM10 som användes i studien har validerats i en studie till att vara 

effektivt när farmacistudenter på avancerad nivå använder det (44) och användes därför i 
denna studie.  

Slutsats 
 
Kommunala avvikelserapporter helt eller delvis relaterade till läkemedelsfel gällande 

slutenvårdspatienter är vanliga, 39 % i studien. Orsakerna bakom avvikelserna är många, 

men kan sammanfattas i bristande rutiner och kunskap gällande kommunikation, 

informationsöverföring och IT-system samt stress, tidsbrist och platsbrist. För att komma 

till rätta med problemen krävs utbildning och att se till att alla har kunskap om rådande 

rutiner. För att minska stress, tidsbrist kan andra professioner användas till uppgifter som 

nu utförs av läkare och sjuksköterskor, (så kallad task-shift), för att på så sätt frigöra tid 

för dem att ägna åt patienterna. Genom att arbeta på detta sätt kan förhoppningsvis antalet 

läkemedelsavvikelser och även antalet återinläggningar inom 30 dagar minska. Detta är 

dock något som behöver bekräftas i ytterligare studier med en större population.  

Tack 
 
Tack till mina handledare Maria Glans, Sergio Padoan och Andy Wallman för bra 
synpunkter och intressanta idéer om hur arbetet kunnat utvecklas och förbättras. Även 
ett tack till Eva Ohlin och Mikael Jönsson för hjälp med dokumentationsunderlag från 
AvIC.  
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