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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården kan personal råka ut för olika arbetsrelaterade besvär. 

Sjuksköterskan kommer i kontakt med många olika typer av läkemedel. Alla läkemedel är 

inte harmlösa för dem som iordningställer och administrerar dem. Då företagssköterskan ska 

arbeta hälsofrämjande och preventivt är det intressant att belysa sjuksköterskors arbete med 

intravenös antibiotika. KASAM kan vara till hjälp, på en arbetsplats, för att ta reda på vad 

som krävs för att kunna bevara men också förbättra hälsan hos medarbetarna.   

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om risker vid arbete med intravenös 

antibiotika. Metod: Vald metod var kvalitativ metod. Fenomenografisk ansats användes vid 

analys av nio intervjuer. Resultat: Resultatet sammanfattades i tre beskrivningskategorier: 

Påverkan på kroppen, Utrustningens betydelse och Synliggöra risker. Slutsatser: Studiens 

resultat visar att sjuksköterskor är i behov av information om risker vid arbete med intravenös 

antibiotika. En ökad medvetenhet om riskerna kan bidra till att minska utvecklingen av både 

känd och icke känd överkänslighet samt minska resistensutvecklingen.  

 

Nyckelord 
fenomenografi, intravenös antibiotika, KASAM, risk, sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

Background: In the health care environment personnel may encounter various work-related 

disorders. The nurse comes in contact with many different types of drugs. All drugs are not 

harmless to those who are setting up and administering them. When the occupational nurse 

will work on health promotion and prevention, it is interesting to examine nurses' work with 

intravenous antibiotics. Sense of Coherence (SOC) can be helpful, in a workplace, in order to 

find out what it takes to preserve but also improve the health of the employees. Aim: To 

describe nurses' perceptions of risks when working with intravenous antibiotics. Method: 

Chosen method was qualitative method. Phenomenographical approach was used in the 

analysis of nine interviews. Results: The result was summarized in three categories: The 

impact on the body, Equipment significance and Make risks visible. Conclusions: The results 

demonstrate that nurses are in need of information on hazards when working with intravenous 

antibiotics. An increased awareness of the risks might help reduce the development of both 

known and unknown hypersensitivity and reduce the development of resistance.  
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phenomenography, intravenous antibiotic, SOC, hazard, nurse 
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1. BAKGRUND 

Ofta framförs vikten av att patienten ska stå i fokus, men för att patienten ska kunna ges bästa 

möjliga förutsättningar att erbjudas en god vård bör vårdpersonalens arbetssituation beaktas. 

Inom hälso- och sjukvården kan personal råka ut för olika arbetsrelaterade besvär. 

Sjuksköterskan är den som kommer i kontakt med många olika typer av läkemedel. Alla 

läkemedel är inte harmlösa för dem som iordningställer och administrerar dem. Då 

företagssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och preventivt är det intressant att belysa 

sjuksköterskors arbete med intravenös antibiotika. 

 

1.1 Omvårdnad 

Norberg et al. (1992) menade att omvårdnad innebär att förebygga ohälsa och förbättra hälsa 

samt återställa och bevara den. Enligt World Health Organization, (WHO, 2012) innebär 

omvårdnad; vård av människor sjuka eller friska, i alla åldrar, familjer, grupper och 

samhällen. Det omfattar förebyggande av sjukdom, främjande av hälsa och vård av sjuka, 

funktionshindrade och döende.  

 

1.1.1 Hälsofrämjande- och preventivt arbete 

Hälsofrämjande arbete handlar enligt WHO (2014) om att individen, för att nå fullständigt 

välbefinnande, själv måste urskilja de behov som behöver förändras för att i sin tur kunna 

förbättra sin hälsa och få ökad kontroll över den. Detta arbete sker över tid. Sjuksköterskan 

har dock, ansåg Svensk sjuksköterskeförening (2008), en betydande roll i detta arbete och 

sjuksköterskans uppgift riktas mot att förstå individens situation i relation till hälsa. Många 

gånger förknippas begreppen prevention och hälsofrämjande med varandra. De utgör, enligt 

Rakowski (1994), en nyans som är positiv för bibehållande av hälsa. Begreppen kännetecknas 

dock av skillnader. Prevention indelas, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008), i tre 

nivåer. På den första nivån, primär prevention, är avsikten att hindra att ohälsa uppstår, detta 

exempelvis genom hälsoupplysning och lagstiftning. På den andra nivån, sekundär 

prevention, arbetas för att avvärja utvecklingen av en redan konstaterad sjukdom, detta genom 

uppföljande hälsokontroller. Syftet med den tredje nivån, tertiär prevention, avser att 

minimera begränsningarna som den konstaterade sjukdomen medför, exempelvis 

funktionsnedsättning. Denna nivå omfattar behandling och rehabilitering. Prevention baseras 

på vad som förorsakar sjukdom och tanken är att försöka undvika att sjukdom uppkommer. 

Hälsofrämjande arbete syftar till kunskap, hos individen, som kan bidra till agerande som i sin 

tur leder till att individen själv upplever sin hälsa förbättrad. Hälsofrämjande insatser 

föranleds inte av att det exempelvis kan finnas risk för sjukdom utan utgår från det friska och 

har för avsikt att generera positiv energi för hälsan. Enligt Berg och Sarvimäki (2003) 

handlade den hälsofrämjande omvårdnaden om att förstå individens situation i sin helhet 

inkluderad sjukdom och hälsa och inte bara inrikta sig på eventuella problem. På en 

arbetsplats kan, menade Hanson (2004), medarbetarnas hälsa påverkas och det är därför 

viktigt att för dem skapa förutsättningar som gör att hälsan kan bibehållas. Det 

hälsofrämjande arbetet sätts då i ett sammanhang, vilket i det här fallet utgörs av 

arbetsplatsen, och benämns då för hälsopromotion. Det är först när det hälsofrämjande arbetet 

sätts i ett sammanhang som hälsopromotion skapas. Fyra kriterier måste införlivas i det 

hälsofrämjande arbetet för att få benämnas hälsopromotion. För det första måste det 

hälsofrämjande arbetet utgå från ett salutogent tänkande. För det andra är det av stor vikt att 

se till arbetsplastens fysiska och sociala miljö, hur medarbetaren, kollegorna och 

organisationen fungerar, för att få en bild av vad som påverkar men också skapar hälsa. För 

det tredje krävs att medarbetarna är delaktiga i processen. För det fjärde ska 
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tillvägagångssättet vara processorienterat. Det innebär att arbetet ska utvärderas under arbetets 

gång vilket skapar ny kunskap som kan tas tillvara i det fortsatta arbetet. Det hälsofrämjande 

arbetet blir då effektivt och rätt åtgärder kan göras vid rätt tidpunkt. En givande process 

uppstår om det förs en dialog mellan de inblandade i processen och delaktigheten synliggörs 

därmed. Enligt Antonovsky (1996) kan teorin känsla av sammanhang (KASAM) vara en 

guidande länk i det hälsofrämjande arbetet.   

 

1.1.2 Känsla av sammanhang - KASAM 

Enligt Antonovsky (1991) kunde hans teori Sense of Coherence (SOC), känsla av 

sammanhang (KASAM), hjälpa till att förklara vad som leder till hälsa men också vad som 

bevarar den. I skapandet av denna teori studerades faktorer, som påverkade hälsan i positiv 

riktning, i försök att se ett samband mellan dem. Dessa faktorer, såsom människans sociala 

nätverk och personlighet, som fungerade som resurs för att nå hälsa i kombination med de 

erfarenheter som insamlades under livets gång genererade det som kom att kallas KASAM. 

Denna teori kan, enligt Hanson (2004), fungera som en modell som kan vara till hjälp vid 

problemhantering i situationer som tynger en människas tillvaro och där påfrestningarna är 

stora. I arbetslivet kan teorin, i samband med förbättrings- och förändringsarbete, bidra till 

hälsofrämjande arbetsplatser som då är gynnsamt för individens hälsa men också för 

organisationens välmående. KASAM är, enligt Antonovsky (1991), av stor betydelse för var 

man står i spannet mellan hälsa och dess motsats ohälsa och strävan mot hälsa. Utifrån 

studier, där människor som varit med om svåra kriser intervjuats, kunde det hos vissa 

individer skönjas en KASAM som var stark. Dessa individer hade gemensamt att den 

information de kom att möta, sågs på med en förmåga att ta till sig information i en 

strukturerad och sammanhängande form. Kom informationen plötsligt hade de ändå förmåga 

att kunna styra upp och förklara den. De hade förmåga att se på situationen och 

informationsflödet med hög begriplighet. För att agera hälsofrämjande är det av vikt att förstå 

hela situationen. Förstås situationen, inkluderat kunskapen att det finns en risk i den, blir 

agerandet, enligt Hanson (2004), utifrån en preventiv synvinkel. Ser individen på alla de krav 

denne möts av, i den information som ges, med en tillförsikt om att denne har resurser att 

klara av situationen anses, enligt Antonovsky (1991), individen se på situationen med hög 

hanterbarhet. Resurser kan ses komma från individen själv men kan också kalkyleras med 

utifrån att de kan finnas i individens närhet så som hos exempelvis en vän eller medarbetare. 

När en individ är med om svåra situationer och stöter på krav i livet tar den som har hög 

förmåga att skapa meningsfullhet tag i situationen och försöker se på situationen, utforskande 

dess mening. Individen visar motivation för att ta sig igenom situationen. Enligt Hanson 

(2004) kan KASAM vara till hjälp, dock ej enbart, när man exempelvis på en arbetsplats vill 

ta reda på vad som krävs för att kunna bevara men också förbättra hälsan hos medarbetarna. 

Det är då viktigt att sätta ord på vad KASAM’s tre delar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet består av i den aktuella situationen.   

 

1.2 Företagshälsovård 

Enligt Riksföreningen för företagssköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2010) och 

Burgel & Childre (2012) arbetar företagssköterskan med omvårdnad av människor i 

arbetslivet. Detta arbete inkluderar bland annat identifierandet av områden som behöver 

förbättras. Företagssköterskan ska aktivt arbeta preventivt och bidra till att metoder för att 

främja hälsan införs. Företagshälsovården är enligt 2b §, kap. 3, i Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering. Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), 12 §, kan 

företagshälsovårdens expertkunskap vara nödvändig vid bedömning och undersökning av 



   

 

   

  7 

   

 

 

psykiska och fysiska risker samt när det gäller att föreslå åtgärder och medverka vid 

genomförandet.  

 

1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsgivaren är enligt 2a §, kap. 3, i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) skyldig att bedriva 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras enligt AFS (2001:1), 

2 §, som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så 

att möjlighet finns att förebygga olycksfall och ohälsa och generera en tillfredsställande 

arbetsmiljö. Undersökning av arbetsförhållandena och bedömning av risker ska, enligt AFS 

(2001:1), 8 §, ske regelbundet av arbetsgivaren. Enligt International Council of Nurses (ICN, 

2007) betonas att ansvariga sjuksköterskor och ledare ska utveckla och övervaka att 

arbetsmiljön på arbetsplatsen är säker. Bedömning av risker behöver enligt AFS (2001:1), 8 §, 

göras utifrån de erfarenheter som finns i verksamheten och utifrån de rutiner som tillämpas. 

Risk kan, enligt Westerholm, Nilstun & Ohlsson (1996), vara en hotande fara men också en 

konsekvens om något går illa. Enligt 3 §, kap. 3, i Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) 

ska arbetsgivaren informera arbetstagaren om risker som kan förekomma i arbetet. 

Exempelvis kan kontakt med allergiframkallande ämnen, enligt 

Läkemedelsindustriföreningen (LIF, 2008), leda till ett arbetsmiljöproblem.  

 

1.4 Läkemedelshantering 

Läkemedelshantering syftar på rekvisition, ordination, iordningsställande, administrering och 

förvaring av läkemedel (Vårdhandboken, 2014b). Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5) finns läkemedel 

som klassas som särskilt farliga läkemedel och läkemedel som medför risk för överkänslighet. 

Antibiotika hör till den sistnämnda kategorin och är en kategori läkemedel som har orsakat 

överkänslighet bland sjukvårdspersonal. Hanteras dessa läkemedel olämpligt utsätts 

personalen för risk att i första hand drabbas av överkänslighetsreaktioner i form av 

exempelvis ögonirritation, snuva och klåda. Ytterligare andra reaktioner till följd av 

yrkesmässig exponering kan vara astma och anafylaxi (Konsekvensbeskrivning 2012:3).  

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, 

toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) innebär överkänslighet att vissa individer 

reagerar på ämnen som andra människor inte reagerar på alls. Exponering som sker över tid 

och eller i höga doser kan generera överkänslighet. Även låga doser kan ge dessa symptom. 

Upprepad exponering kan leda till sensibilisering och medför då en bestående förändring av 

immunförsvaret som då leder till överkänslighet. Har en individ drabbats av sensibilisering 

kan även en mycket liten dos leda till symptom. Exponeringsrisken beror, enligt LIF (2008), 

på läkemedelsform men också rutiner gällande hantering av läkemedlet, vid beredning och 

administrering. Utvecklar någon allergi mot en läkemedelssubstans kan det, enligt AFS 

(2005:5), leda till att denne varken kan arbeta med denna läkemedelssubstans eller använda 

den vid egen sjukdom. Vidtas åtgärder kan, enligt AFS (2005:5), 2 §, exponering för 

läkemedel förebyggas. Flytande läkemedel innebär en större risk för exponering. Ytterligare 

risk uppstår då spädningsvätska ska tillsättas för att lösa pulver i en torrampull. Enligt 

Vårdhandboken (2014a) ska det finnas lokala rutiner på arbetsplatsen. De ska innehålla 

information om hur arbetsuppgiften ska utföras. Det är viktigt att personen som utför 

iordningställande har den kompetens som behövs, det ansvaret åligger arbetsgivaren (AFS 

2005:5). Hygien och aseptik är viktig vid iordningställande av läkemedel, detta för att skydda 

personal mot risk för exponering av läkemedlet och för att minska risk för kontamination. 

Hanteringen bör ske i ett läkemedelsrum, på en plats med arbetsbänk som går lätt att rengöra. 

Underlägg med bra uppsugningsförmåga och som är plastförsett på baksidan, ska användas. 
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Handtvätt och handdesinfektion ska utföras samt skyddshandskar användas. Luftningskanyler 

som är filterförsedda och sprutor med luer-lockfattning ska användas. Ska antibiotika ges som 

infusion, ska för att få ett slutet system, avsett blandningsaggregat användas. Allt ska efter 

administrering läggas i en plastpåse som sluts och kastas i en behållare avsedd för riskavfall-

läkemedel. (AFS 2005:5; Läkemedelskommittén i Värmland, 2012). 

 

1.5 Tidigare forskning 

I en studie av Cetinkaya, Ozturk, Kutluk och Erdem (2007) framkom att en ofta 

förekommande exponering av antibiotika kunde öka risken för överkänslighet. Då 

sjuksköterskor var den yrkeskategori som i största utsträckning förberedde och administrerade 

antibiotika var det också de som utsattes för den största risken att exponeras. Pricktest 

utfördes på 83 sjuksköterskor, som inte tidigare påvisat någon överkänslighet mot antibiotika, 

vilken visade att 12 % fick en positiv reaktion. Sjuksköterskorna som exponerades för 

antibiotika kunde utveckla en dold överkänslighet vilket kunde öka risken för 

överkänslighetsreaktioner om de själva skulle vara i behov av antibiotikabehandling. I en 

studie av Choi et al. (2010), där sjuksköterskor deltog, utfördes ett pricktest med antibiotika 

för intravenöst bruk samt en undersökning av sjuksköterskornas händer. I resultatet visade det 

sig att sjuksköterskor som sedan tidigare hade kända allergier så som födoämnesallergi, 

allergisk rhinit och nattlig hosta i större utsträckning visade sig vara överkänsliga för 

antibiotika än de utan tidigare känd allergi. Det framkom också att det var av vikt att upptäcka 

risker tidigt för att hindra ett progredierande förlopp av överkänslighetsgraden. I en studie av 

Gielen och Goossens (2001) var syftet att öka medvetenheten om kontaktallergi förorsakat av 

läkemedel som sjukvårdspersonal hanterat. Det mest potenta läkemedel, att framkalla allergi, 

var antibiotika vilket visade sig genom pricktest. Den yrkeskategori där det påvisades flest 

drabbade var sjuksköterskor. I en studie av Xelegati, Robazzi, Marziale och Haas (2006) 

framgick att många sjuksköterskor behövde mer information redan i grundutbildningen om 

vilka yrkesrelaterade risker, gällande läkemedel, de kom i kontakt med. Antibiotika var ett av 

de mest frekvent förekommande läkemedel de kom i kontakt med och ansågs kunna utgöra en 

risk vid exponering. 

 

1.6 Problemformulering 

Sammanfattningsvis visar befintliga studier att sjuksköterskor hanterar läkemedel som kan 

medföra risk för överkänslighet och i sin tur kan leda till arbetsmiljöproblem samt att 

sjuksköterskor har drabbats av dold överkänslighet och att det i vissa fall råder bristande 

kunskaper om risker vid exponering av antibiotika. Inga studier finns som ger svar på hur 

sjuksköterskor uppfattar risker med hantering av intravenös antibiotika. Till följd av det är 

det, ur ett företagshälsovårdsperspektiv, värdefullt att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar 

riskerna.  

 

2. SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om risker vid arbete med intravenös 

antibiotika. 

 

2.1 Frågeställningar: 

Hur uppfattar sjuksköterskor riskerna vid hantering av intravenös antibiotika? 

Hur beskriver sjuksköterskor att de går tillväga vid iordningställande av intravenös 

antibiotika?  

 

3. METOD 
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Vald metod var kvalitativ metod med fenomenografisk ansats med intervjuer. Kvalitativ 

metod handlar, enligt Larsson (1986), om hur man gestaltar något. Den fenomenografiska 

ansatsen syftar till att beskriva hur människor uppfattar sin omvärld. I kvalitativ metod kan 

beskrivningar ske i både första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv 

står för det som kan observeras utifrån – fakta. Hur någon uppfattar något är andra ordningens 

perspektiv vilket också kan förklaras som den fenomenografiska ansatsen. Inom 

fenomenografin beskrivs människors olika sätt att uppfatta, erfara och förstå olika fenomen 

(Dahlgren & Johansson, 2009; Marton & Booth, 2000). Skilda sätt att uppfatta eller erfara 

fenomen delas in i olika kategorier, så kallade beskrivningskategorier vilket, enligt Marton & 

Booth (2000), utgör utfallsrummet. En hierarkisk indelning kan, enligt Dahlgren & Johansson 

(2012), göras av de olika uppfattningarna där den mest omfattande uppfattningen står högst i 

rang.   

 

3.1 Urval  

Insamlingsstrategier fordrar, enligt Polit & Beck (2012), att forskaren har vissa förkunskaper 

om den miljö som studien ska inhämta deltagare ifrån. Brev med information om studiens 

syfte och metod skickades till avdelningscheferna, se bilaga 1, på tre vårdavdelningar på ett 

sjukhus. Efter godkännande från avdelningschefen uppsökte forskarna sedan avdelningen och 

lämnade, i sjuksköterskornas fack, informationsbrev, se bilaga 2, där studiens syfte och metod 

presenterades samt förfrågan om deltagande i studien. 14 svarskuvert samlades in på det 

datum som angavs i informationsbrevet. Avsikten var att inkludera nio deltagare, tre 

sjuksköterskor, från varje avdelning för att få variation. Trost (2010) menade att få 

studiedeltagare är typiskt för en kvalitativ studie med intervjuer då det ofta är en tidskrävande 

process. Inklusionkriterium var att arbeta som sjuksköterska på en kirurgavdelning, 

infektionsavdelning eller barnavdelning och att ha minst ett års erfarenhet av att arbeta som 

sjuksköterska på denna avdelning. För att uppnå ytterligare variation beaktades kön, ålder, 

antal år i yrket och eventuell specialistutbildning. De 14 svarstalongerna granskade och tre 

sjuksköterskor från varje avdelningen valdes ut utifrån ovanstående kriterium. Nio 

sjuksköterskor deltog i studien, sju kvinnor och två män varav den som hade arbetat minst 

antal år i yrket hade arbetat ett år och den med flest antal år i yrket 36 år. Tre av 

sjuksköterskorna hade någon form av specialistutbildning, se Tabell 1.  

 

Tabell 1:  

Uppgifter om deltagarna (n=9) 

Kön Ålder Antal år i yrket Specialistutbildning 

Man 31 7  

Kvinna 29 1 

Kvinna 56 7  x 

Kvinna 30 2  x 

Man 40 10 

Kvinna 45 6 

Kvinna 58 36  x 

Kvinna 38 6 

Kvinna 28 3 

 

3.2 Datainsamling 

Datainsamling bestod av intervjuer med sjuksköterskor som arbetade med intravenös 

antibiotika. Utifrån svarstalongerna kontaktades, per mail alternativt telefon, de utvalda och 

tid bestämdes för när intervjutillfället skulle äga rum. En av de tillfrågade sjuksköterskorna 
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valde att dra sig ur studien på grund av sjukdom. Ytterligare en av dem, från aktuell 

avdelning, som anmält intresse för medverkan i studien tillfrågades då. Intervjuguide 

användes som bestod av huvudfrågor samt följdfrågor, se bilaga 3. Huvudfrågorna var ’Hur 

uppfattar Du riskerna vid hantering av intravenös antibiotika?’ och ’Hur går Du tillväga vid 

iordningställande av intravenös antibiotika?’ Frågorna konstruerades genom att diskussioner 

fördes med fokus på att sjuksköterskorna skulle besvara syftet. Följdfrågor användes för att 

uppmuntra till utvecklande av svaren. Författarna nickade även stundtals för att visa 

engagemang och vilja att höra mer. Intervjuerna avslutades med att sjuksköterskorna 

tillfrågades om de hade något övrigt att tillägga som de ansåg vara av värde. Intervjuerna ägde 

rum i samtalsrum i anslutning till sjuksköterskornas arbetsplatser. Intervjuerna genomfördes, 

efter godkännande av avdelningscheferna och utfördes under arbetstid. Den avsatta tiden var 

30 minuter. Innan inspelningen startade informerades sjuksköterskan om studien och om att 

det var frivilligt att delta samt om konfidentialiteten. Båda författarna deltog vid samtliga 

intervjuer. För att stärka trovärdigheten spelades intervjuerna in och transkriberades därefter 

ordagrant som förberedelse för analysarbetet.  

 

3.3 Databearbetning och analys 

Analysmodellen Dahlgren & Johansson (2009) menade är passande för en fenomenografisk 

analys valdes. Den innehåller sju steg: 

 

1. Att bekanta sig med materialet 

Författarna läste igenom intervjuerna ett flertal gånger. 

2. Kondensation 

När författarna hade läst allt noggrant gjordes försökt att finna betydelsefulla 

uttalanden om fenomenet. Stycken, passager, som bäst ansågs besvara 

studiens syfte och frågeställning togs ut. 

3. Jämförelse 

Författarna jämförde passagerna utifrån likheter och skillnader.  

4. Gruppering 

Likheterna och skillnaderna grupperades, det vill säga passager samlades 

ihop i olika grupper som sedan försökte relateras till varandra.  

5. Artikulera kategorierna 

Författarna försökte hitta kärnan i likheterna. Här bestämdes var gränser 

mellan olika uppfattningar skulle dras, alltså hur stor variation det kunde 

vara inom en kategori utan att en ny kategori behövde skapas. 

6. Namnge kategorierna 

Genom att namnge kategorier gav det information om vad de handlade om 

och om skillnader i uppfattning av fenomenet.  

7. Kontrastiv fas 

Författarna granskade alla passager för att se om de passade i fler än en 

kategori. Det kunde i sin tur leda till att kategorier slogs ihop. De slutgiltiga 

kategorierna utgjorde utfallsrummet. 

 

Analysens alla delar följdes, dock utfördes steg 1 - 3 i en linjär process medan steg 4 - 7 ägde 

rum i samverkan med varandra.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Northern Nurses’ Federation (NNF, 2003) ska forskning som rör människor bygga på 

individens samtycke och studiedeltagaren ska också informeras om rätten att dra sig ur 
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forskningsprojektet utan att behöva ange skäl varför. Detta inkluderas i principen om 

autonomi. Genom att ett informationsbrev delades ut till sjuksköterskorna, innehållande den 

övergripande planen för studien, syftet, vald metod, att studien var frivillig samt att 

studiedeltagaren när som helst kunde dra sig ur, uppfylldes för vår studie relevanta delar i det 

som enligt NNF (2003) innefattar informationskravet och krav på samtycke. För uppfyllande 

av konfidentialitetskravet innebär, enligt NNF (2003), att lämnad information som används i 

studien inte ska gå att nå för obehöriga. Detta gjordes genom att avidentifiera materialet med 

hjälp av kodning. Det NNF (2003) beskriver som krav gällande deltagarnas säkerhet ansågs 

inte beröra vår studie då den inte inkluderade några fysiologiska tester. Författarna hade för 

avsikt att uppfylla nyttjandekravet vilket, enligt Vetenskapsrådet (2012), avser att insamlade 

uppgifter enbart får användas för forskning. Resultatet med studien riktas till 

företagssköterskor, arbetsgivare och berörda arbetstagare på arbetsplatser där intravenös 

antibiotika hanteras. 

 

4. RESULTAT 

 

Analysen resulterade i tre kategorier: Påverkan på kroppen, Utrustningens betydelse och 

Synliggöra risker. 

 

4.1 Påverkan på kroppen 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas uppfattningar om riskerna gällande påverkan på 

kroppen vid arbete med intravenös antibiotika. Några sjuksköterskor uppfattade ovisshet kring 

vilka risker som fanns i samband med arbete med intravenös antibiotika och hur de utsattes 

för dem. Andra sjuksköterskor uppfattade sig inte beröras av några risker då de inte själva 

hade några kända besvär med överkänslighet. Det uppfattades dock, av några, finnas en 

osäkerhet kring hur exponeringen idag kunde komma att påverka dem i framtiden. En 

sjuksköterska hade känd allergi mot antibiotika och uttryckte funderingar kring hur 

exponering skulle kunna påverka dennes allergi. Flera sjuksköterskor uppfattade att risk 

kunde råda då lukt kändes i samband med iordningsställande. Sjuksköterskor som hade fått 

stänk av antibiotika på sig reflekterade över om det kunde medföra någon kroppslig påverkan. 

 

”Sen vet man ju inte hur huden absorberar och behandlar det i kroppen. Det 

har inte jag någon aning om. Men vissa har ju kanske haft att man har hört att 

de har fått något antibiotika på sig, kanske reagerat med något utslag, så att 

man vet ju att det kan ju ändå va en risk för det.” 

 

Ytterligare uttrycktes fundering kring om det kunde finnas en risk för exponering via patienter 

som behandlades med intravenös antibiotika. Oro uppfattades av några sjuksköterskor 

gällande risk för resistensutveckling. Sjuksköterskor som dagligen arbetade med intravenös 

antibiotika funderade över om de själva skulle vara i behov av antibiotika, hur effektiv 

behandlingen då skulle vara. 

 

Riskerna med resistensutvecklingen uppfattades också kunna hota framtida operativa ingrepp, 

detta då inget nytt antibiotika framställts på länge.  

 

”… jag menar att man vet ju inte vad som händer om, men om resistensen är så 

stor för antibiotika generellt liksom, alltså går vi runt här som kanske tickande 

bomber och är en del i resistensutvecklingen på något sätt.”  
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4.2 Utrustningens betydelse 

I den andra kategorin beskrivs sjuksköterskornas uppfattningar om utrustningens betydelse för 

risker vid arbete med intravenös antibiotika. Flera sjuksköterskor uppfattade att situationen 

förbättrats gällande utrustningen och att allt fler var noga med att använda den utrustning som 

fanns att tillgå för att i största möjliga mån undvika risker. I tillägg till vikten av utrustningen 

uppfattades också platsen för iordningsställande, där utrustningen användes, vara av betydelse 

för riskelimineringen. Det begränsade då antalet ytor som det fanns risk för kunde bli 

kontaminerade och därmed öka risken för exponering. 

 

I och med införande av slutna system uppfattade många av sjuksköterskorna att riskerna 

minimerats. Tidigare användes uppdragningskanyl i samband med iordningsställande. Detta 

förfarande uppfattades mer riskfyllt, då risk för spill ansågs öka.   

 

”...annars så har man ju förbättrat så pass mycket så man tänker liksom alltid 

på att ha handskar på sig och att man har underlägg under liksom när man 

bereder och att man har den här luftningskanylen som liksom ändå ska vara 

bättre än vad vi haft med vanlig kanyl.” 

Även om slutna system införts i samband med iordningsställande uppfattades fortsatt 

stundtals risk i samband med iordningsställande av vissa sorters antibiotika där flera moment 

krävdes.  

 

” Men sen är det ju ändå dom härra, en del grejer då man ska ju använda 

stamlösningar och då blir det ju, det kan ju bli lite mera slabbigt eller vad man 

ska säga. Ja, alltså då gör man ju typ Vanco, Vancomycin till exempel. Då är ju 

det ett pulver som du först gör i ordning och sen sprutar du upp det och så ska 

du ha i det i Natriumklorid. Så det blir liksom två moment.” 

 

En sjuksköterska hade vid ett besök på ett annat sjukhus noterat att de där använde antibiotika 

som kom färdigblandad till avdelningen och därigenom kunde sjuksköterskorna undvika 

momentet att stå och blanda. Något som en annan sjuksköterska uppfattade vara den största 

risken vid arbete med intravenös antibiotika. Flera uppfattade att risken för att exponeras för 

antibiotika, via ångor i samband med iordningsställande, var större då det inte fanns dragskåp. 

 

4.3 Synliggöra risker 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas uppfattningar om behovet av att synliggöra risker vid 

arbete med intravenös antibiotika. Sjuksköterskor som arbetat på mer än en arbetsplats 

uttryckte att information om tillvägagångssätt, inkluderat riskinformation, skilde sig åt på 

olika arbetsplatser. Några gånger fanns en, på avdelningsnivå, lokal rutin om 

tillvägagångssättet vilket uppfattades utgöra en variation i risk att exponeras. På en del 

avdelningar fick sjuksköterskor information muntligt, av medarbetare, om arbetet med 

intravenös antibiotika medan det på andra avdelningar även fanns skriftlig information att 

tillgå. Trots att risk uppfattades vid arbete med intravenös antibiotika så utfördes uppgifterna 

många gånger enligt rådande kultur på aktuell avdelning. Några sjuksköterskor uppfattade att 

riskerna minskade om alla följde rutinerna och därför ansåg att det var av stor vikt att 

rutinerna synliggjordes för att minimera risker.  

 

”När jag började så gjorde jag nog det för att jag hade med mig det från början 

alltså, så från dom andra ställena. Men sen när inte dom andra kollegorna här 
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gjorde det, så blir det så då att man följer ju varandra.” 

Några sjuksköterskor uppfattade att det inte diskuterades om riskerna vid arbete med 

intravenös antibiotika. Flera uppfattade ett behov av mer kunskap om riskerna och att det 

behövde synliggöras i större utsträckning. Några sjuksköterskor uppfattade att riskerna med 

intravenös antibiotika kom i skymundan då det ansågs mycket mindre potent än cytostatika.  

 

”…jag tror att det lite dålig koll på kanske forskning och lite inom det, vad är 

det egentligen för risker och hur kanske man kan utveckla och göra det bättre 

och såna saker.”  

 

4.4 Sammanfattning 

I resultatet beskriver sjuksköterskorna tre skilda uppfattningar om risker vid arbete med 

intravenös antibiotika och dessa uppfattningar utgör tillsammans utfallsrummet. Antalet sätt 

att se fenomenet och vilken förmåga man har att se sambanden mellan dessa visar, enligt 

Dahlgren och Johansson (2009), på graden av förståelse för fenomenet. Utifrån detta kan 

beskrivningskategorierna jämföras med varandra och en hierarki mellan kategorierna skapas. 

Kategorin ’Påverkan på kroppen’ beskriver den mest omfattande uppfattningen medan 

’Utrustningens betydelse’ och ’Synliggöra risker’ är hierarkiskt likställda dock under 

’Påverkan på kroppen’. Utrustningens betydelse och synliggörande av risker utgör indirekt 

påverkan på kroppen. 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 

I denna studie beskrivs sjuksköterskors uppfattningar om risker vid arbete med intravenös 

antibiotika. Kvalitativ metod är lämplig, enligt Larsson (1986), då det är en metod som 

används när avsikten är att gestalta något. Fenomenografi som ansats har valts då det, enligt 

Dahlgren och Johansson (2009), är lämpligt när man vill studera människors uppfattningar. 

Enligt Forster (2013) är en styrka med den fenomenografiska ansatsen, att det genom dess 

strikta uppbyggnad, ges möjlighet att belysa uppfattningar om fenomenet. Denna ansats, 

menar författarna, stämmer överens med det som är studiens syfte vilket är att söka kunskap 

baserad på sjuksköterskors uppfattningar om risker vid arbete med intravenös antibiotika, 

andra ordningens perspektiv och inte undersöka vilka faktakunskaper sjuksköterskorna har 

om riskerna, första ordningens perspektiv.  

Insamlingsstrategier enligt Polit & Beck (2012) fordrar vissa förkunskaper från vald miljö 

vilket anses uppnåtts då författarna har erfarenhet från arbete i denna typ av verksamhet. 

Avdelningscheferna var positivt inställda vid förfrågan om deltagande. Svarsfrekvensen från 

sjuksköterskorna överstiger önskat antal informanter vilket anses positivt för den vidare 

urvalsprocessen. Nio sjuksköterskor från tre olika avdelningar deltog i studien vilket också 

var avsikten. Det upplevs som ett relevant beslut, med detta antal, då materialet innehåller 

olika uppfattningar. Det kan dock inte uteslutas att fler deltagare hade kunnat bidra med 

ytterligare information. Enligt Trost (2010) är få studiedeltagare typiskt för en kvalitativ 

intervju. Ändamålsenlig datainsamlig innebär, enligt Polit & Beck (2012), att förhållanden 

väljs som är mest gynnsamma för studien och att det vid maximal insamlingsvariation tas i 

beaktande att erhålla en bred variation i synen av valt fenomen. I urvalsförfarandet till en 

studie gäller det att få en variation i hur undersökningsgruppen uppfattar den aktuella 

företeelsen. Intervjupersoner i fenomenografiska studier ska, enligt Alexandersson (2007), ha 

olika erfarenheter av den företeelse studien fokuserar på. Utifrån detta valdes 

inklusionskriterium att arbeta som sjuksköterska på en kirurgavdelning, infektionsavdelning 
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eller barnavdelning, detta för att få en bred variation. Kön, ålder, antal år i yrket och eventuell 

specialistutbildning beaktas också. Val av sjuksköterskor gjordes, utifrån ovan nämnda 

variationer, vilket Alexandersson (2007) beskriver som strategiskt urval. Målet med 

variationen får i och med detta anses vara uppnått då sjuksköterskor från olika avdelningar 

deltar, män och kvinnor är representerade, varierad åldersrepresentation, varierat antal år i 

yrket och några med specialistutbildningar.  

 

En fördel med fenomenografisk ansats är att semistrukturerade intervjuer användes, med stöd 

av en intervjuguide. Det underlättar för att nå svaret på syftet då den hjälper till att säkerställa 

att alla informanter svarar på samma innehåll. Enligt Alexandersson (2007) är syftet med 

intervju att nå fram till hur innehållet i ett objekt eller en företeelse uppfattas och Polit & Beck 

(2012) menar då att kunskap inhämtas om den intervjuades värld, det den erfar och uppfattar. 

I intervjuer med fenomenografisk karaktär är, enligt Dahlgren & Johansson (2009), 

intervjuerna semistrukturerade med frågor formulerade så att de avser beröra fenomenet. 

Enligt Uljens (1989) används följdfrågor för att den intervjuade kanske inte svarar på frågan 

som ställs utan gör en egen tolkning av frågan och enligt Trost (2010) stärker följdfrågorna 

trovärdigheten i intervjumaterialet. Vid några intervjuer var behovet av att ställa följdfrågor 

större än vid andra, detta för att få ut mesta möjliga information av informanten. Då 

författarna nickade visade det enligt Dahlgren & Johansson (2009) att författarna var 

intresserade och önskade höra mer. Enligt Larsson(1986) får man ha i åtanke att 

intervjupersoner är olika påverkbara. En strävan är att inte onödigt påverka och ställa för 

ledande frågor. Frågorna som ställs kan vara känsliga speciellt om intervjupersonen tolkar 

ämnet som behandlas om hans eller hennes yrkesskicklighet. Fenomenografiska intervjuer 

behöver, enligt Dahlgren & Johansson (2009), spelas in. Båda författarna transkriberade 

tillsammans det inspelade materialet. En nackdel med metodiken för datainsamlingen kan, 

enligt Dahlgren och Johansson (2009), vara att författarna sedan tidigare inte har erfarenhet av 

att intervjua personer. Författarnas avsaknad av erfarenhet av att genomföra denna typ av 

intervjuer kan ha haft betydelse för informationsutbytet. Provintervjuer kan ha givit erfarenhet 

som stärkt författarna under studiens intervjutillfällen. Författarna upplevde allteftersom fler 

intervjuer genomfördes att det gick lättare att genomföra dem då bekvämlighet med 

intervjusituationen infann sig. Ytterligare en nackdel, menar Uljens (1989), är att forskarna 

inte helt kan bortse från sina egna erfarenheter men då författarna från studiens start var 

medvetna om denna risk anses att påverkan på resultatet minimerats. Samtliga intervjuer ägde 

rum i samtalsrum i anslutning till sjuksköterskornas arbetsplatser. Att intervjuerna utfördes på 

arbetsplatsen, menar författarna, gör det smidigt för sjuksköterskorna att delta. 

Samtalsrummet ger möjlighet till en ostörd miljö. Vid ett tillfälle utfördes dock intervjun i ett 

modulutrymme på vårdavdelningen för att sjuksköterskan behövde vara nåbar för sina 

kollegor. Denna intervjusituation kan ha påverkat resultatet. Vid ett annat intervjutillfälle blev 

det ett kort avbrott då utomstående passerade igenom lokalen där intervjun hölls. Avsatt tid 

för varje intervju var 30 minuter vilket gav sjuksköterskorna möjlighet att ge svar, rika på 

reflektioner. 

  

Trovärdigheten i analysen kan, enligt Polit & Beck (2012), styrkas genom tydlig beskrivning 

av tillvägagångssättet i analysen och att beskrivna delar är det som faktiskt ingår i för arbetet 

vald ansats. Genom att följa analysmodellen som beskrivits av Dahlgren & Johansson (2009) 

visas tydligt tillvägagångssättet vilket då styrker studiens trovärdighet. Materialet lästes ett 

flertal gånger och diskussioner fördes, mellan författarna, om dess innebörd. Steg 4 – 7 ägde 

rum överlappande av varandra upprepade gånger då skapande av kategorier är en process. 

Inom fenomenografin speglas trovärdigheten, enligt Uljens (1989), i hur bra 
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beskrivningskategorierna klargör syftet och vilken möjlighet andra människor har att sätta sig 

in i hur forskaren resonerat. Citat illustrerar, enligt Larsson (1986), beskrivning av 

uppfattningar i fenomenografiska studier. Det hjälper den som läser studien att fånga en viss 

innebörd som gjorts av uppfattningarna, de bör dock inte användas i överflöd. Citat tas med 

då de illustrerar kategorierna. Analysen utfördes, av författarna, tillsammans. Diskussioner 

och funderingar ventilerades och analysarbetet stärktes därigenom.  

 

Under arbetets gång har handledarna gett handledning som bör stärka arbetets trovärdighet då 

de har erfarenhet av intervjustudier.      

 

5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån hur sjuksköterskorna ser på uppfattningar om risker kunde tre olika kategorier 

utkristalliseras. Huvudresultaten sammanfattas i de tre kategorierna: Påverkan på kroppen, 

Utrustningens betydelse och Synliggöra risker.   

 

Några sjuksköterskor uttryckte ovisshet kring vilka riskerna är och hur de blev utsatta för det 

vid arbete med intravenös antibiotika. Enligt Gielen och Goossens (2001) är antibiotika det 

mest potenta läkemedlet att framkalla allergi och belyses i AFS (2005:5) som att kunna orsaka 

överkänslighet bland sjukvårdspersonal vilket anses utgöra belägg för att uppfattningarna, hos 

dessa sjuksköterskor, borde vara mer omfattande än de var. Andra sjuksköterskor upplevde 

sig inte beröras av några risker då de inte hade någon känd allergi. Denna inställning är 

alarmerande då exponering som sker över tid och eller höga doser enligt AFS (2005:1) kan 

leda till överkänslighet. Även låga doser kan ge symptom. Ytterligare en aspekt på att det är 

alarmerande är att sjuksköterskor som exponeras enligt Cetinkaya et al. (2007) kan utveckla 

en dold överkänslighet som kan öka risken för överkänslighetsreaktioner om sjuksköterskan 

själv skulle vara i behov av antibiotikabehandling. Det stärker uppfattningen vissa 

sjuksköterskor hade, att stänk av antibiotika kan medföra kroppslig påverkan. Det är också av 

vikt att beakta det som AFS (2005:5) belyser, att utveckling av allergi kan leda till att 

personen varken kan använda läkemedlet vid sjukdom eller kan arbeta med det. Det blir då ett 

arbetsmiljöproblem vilket även LIF (2008) belyser att kontakt med allergiframkallande 

läkemedel kan leda till. Sjuksköterskorna i studien funderade över hur exponering idag kan 

komma att påverka dem i framtiden. Sjuksköterskors funderingar kring resistensutvecklingen 

speglas på individnivå, då de oroades över hur resistensutvecklingen kan komma att påverka 

vid egen sjukdom. Oro kan också ses gällande resistensutvecklingen, ur ett 

samhällsperspektiv, då en sjuksköterska nämnde den eskalerande resistensutvecklingens 

påverkan på olika operativa ingrepp och syftade då på att operationerna kan utföras, i 

framtiden, men i stor utsträckning förgäves då det inte finns något skydd att sätta emot vid 

eventuella postoperativa infektioner. Hos sjuksköterskan med känd allergi är det viktigt att 

vara än mer uppmärksam på riskerna då det enligt Choi et al. (2010) finns risk för ett 

progredierande förlopp av överkänslighetsgraden om det finns en känd allergi sen tidigare.  

 

Situationen har förbättrats gällande utrustningen och flera sjuksköterskor är noga med att 

använda den utrustning som finns att tillgå. Utrustningen visar sig vara av stor betydelse då 

AFS (2005:5) belyser att det finns en risk att drabbas av överkänslighetsreaktioner vid 

olämplig hantering. Sjuksköterskorna uppfattade att risker minimeras med användande av 

slutet system. Färdigblandad antibiotika levererad till avdelningen från apoteket, som noterats 

på annat sjukhus, nämndes som vidare åtgärd för minimering av risker. Det visar att det finns 

förbättringsidéer, hos sjuksköterskorna, som kan förbättra arbetsmiljön och minimera 

riskerna. Detta engagemang anses visa delaktighet i processen, ett av kriterierna som Hanson 
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(2004) menar innefattas i hälsopromotion. Sjuksköterskorna påpekade att utrustningen och 

platsen för iordningställande var viktig gällande uppfattningen att minimera risker. Hanson 

(2004) poängterar, att arbetsplatsens fysiska miljö är viktig att ta i beaktande för att se till det 

som påverkar och skapar hälsa. Större delen av sjuksköterskorna uppfattade att de inte har det 

bästa skyddet för att undvika risker vid iordningsställande av antibiotika då de uttryckte sig 

vara i behov av dragskåp. I AFS (2005:5) redogörs för nödvändig utrustning, för att uppnå 

tillfredställande riskeliminering och där inkluderas inte dragskåp i utrustningen. 

Sjuksköterskor är i behov av information om vilken utrustning som enligt föreskriften krävs, 

detta för att ändra den uppfattning som de har om utrustningen. Informationen bidrar då till 

uppfattningen att förutsättningar finns, i arbetsmiljön, för att hälsan ska kunna bibehållas.        

 

Flera sjuksköterskor påpekade behovet av att synliggöra riskerna i större utsträckning och 

klargjorde därmed att arbetsgivaren bör blir bättre på att bedriva systematiskt 

arbetsmiljöarbete, något som arbetsgivaren är skyldig att göra regelbundet enligt AFS 

(2001:1). Det kan skönjas ett behov av att informera om risker på ett tidigare stadium och då 

redan under utbildningen, något som Xelegati et al. (2006) belyser att det finnas ett behov av. 

Företagshälsovården kan behöva hjälpa till att identifiera risker även om arbetsgivaren enligt 

AML (SFS 1977:1160) är skyldig att informera arbetstagaren om risker som kan förekomma i 

arbetet. En reflektion författarna gjort är att de sjuksköterskor som arbetat många år ser 

riskerna ur ett vidare perspektiv och ser en koppling till följsamheten av rutiner. 

Sjuksköterskor med erfarenhet var de som i störst utsträckning poängterade att följsamheten 

av rutiner har betydelse för riskeliminering. De redovisade flera aspekter på uppfattningar om 

risker vilket anses belysa helheten av fenomenet då det berör samtliga beskrivningskategorier. 

De sjuksköterskor med ett fåtal år i yrket uttryckte ofta endast någon aspekt av fenomenet. 

Den expertresurs som företagshälsovården besitter, om arbetsmiljö, är i detta sammanhang 

lämplig att använda. Företagssköterskan kan då agera utifrån det Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) beskriver som primär prevention. Ger företagssköterskan 

information till sjuksköterskor om riskerna skapas förutsättningar för att hälsan inte ska 

påverkas, på arbetsplatsen. Trots att risk uppfattas vid arbete med intravenös antibiotika utförs 

uppgifterna många gånger enligt rådande kultur på avdelningen vilket kan sammankopplas 

med det Hanson (2004) i sitt resonemang om hälsopromotion beskriver gällande den sociala 

miljöns inverkan. Sjuksköterskor uppfattade att riskerna minskar om rutiner följs men då 

rutinerna blir formade av de man arbetar med kan riskreflektionen komma att speglas av den 

man blir lärd av. Det gör då att uppfattningen om risker kan komma att påverkas och kan då i 

sin tur öka risken att drabbas av ohälsa då uppfattningarna om riskerna kan komma att ändra 

sig. Om arbetet utvärderas regelbundet och en dialog förs mellan sjuksköterskorna, belyses 

det som Hanson (2004) benämner som ett processorienterat tillvägagångssätt vilket leder till 

mer delaktighet i det hälsofrämjande arbete.  

 

Enligt Antonovsky (1991) kan KASAM hjälpa till att förklara vad som leder till hälsa men 

också vad som gör att den kan bevaras. Författarna anser att teorin går hand i hand med 

företagshälsovårdsarbetet som inkluderar främjande och förbättrande av hälsan. Utifrån 

resultatet hur sjuksköterskor uppfattar risker vid arbete med intravenös antibiotika anses 

slutsatser kunna dras gällande begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begriplighet - Utifrån hur mycket sjuksköterskor anses ha tagit till sig information om varför 

man ska göra på ett visst sätt kan begriplighet studeras. Resultatet ger uttryck för bristfällig 

information då sjuksköterskor bland annat uppfattade ovisshet kring risker vid arbete med 

intravenös antibiotika och osäkerhet kring hur exponeringen kan komma att påverka dem.  
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Hanterbarhet - Om sjuksköterskor kan utföra arbetsmomentet utifrån anvisningar som är mest 

fördelaktiga för hälsan kan hanterbarhet för uppgiften uppnås. Många sjuksköterskor använde 

sig av den utrustning som fanns att tillgå men uppfattade risker då variationen gällande 

tillvägagångssättet fanns.   

 

Meningsfullhet - Studien handlade inte om att sjuksköterskor varit med om någon 

krissituation men väl situationer som kräver förståelse för varför man ska göra på ett visst sätt 

och då hur man ska göra. Det leder till att meningsfullhet kan ses i vikten av hur mycket 

sjuksköterskor anses ha tagit till sig information om riskerna vid arbete med intravenös 

antibiotika (begriplighet) och utföra arbetsmomentet utifrån anvisningar som är mest 

fördelaktiga för hälsan (hanterbarhet). KASAM hjälper till att synliggöra vad som krävs för 

att få sjuksköterskor att blir mer medvetna om riskerna vid arbete med intravenös antibiotika. 

Meningsfullheten anses, för sjuksköterskorna, i denna studie vara svår att uppnå utifrån 

bristerna som visas i begripligheten och hanterbarheten. 

 

Vid flera intervjutillfällen när huvudfråga nr 1 ställdes ’Hur uppfattar du riskerna vid 

hantering av intravenös antibiotika?’ började sjuksköterskan redogöra för tillvägagångssättet 

vid iordningställande av intravenös antibiotika. Redan där antyddes den lågmälda om ens 

existerande debatten gällande uppfattningar om risker vid arbete med intravenös antibiotika. 

Huvudfråga nr 2 ’Hur går Du tillväga vid iordningställande av intravenös antibiotika?’ har 

givits svar på men inte redovisats, i resultatet, då den inte anses besvara syftet. Frågan tas med 

som intervjufråga med argumentet att den anses kunna bidra med ytterligare matnyttig 

information som kan knytas an till studiens syfte vilket frågan också gör och mest då i 

beskrivningskategorin Utrustningens betydelse. Under intervjuperiodens gång kunde skönjas 

att ämnet diskuterats bland medarbetarna på avdelningarna då det noterades att senare hälften 

av de sjuksköterskor som deltog i studien förde ett mer reflekterande resonemang kring 

huvudfrågorna och följdfrågorna behövde här i mindre utsträckning användas. De 

reflekterande resonemangen bestod ofta av sätt att förstå fenomenet, uppfattningar om risker, 

som inkluderade samtliga sedermera skapade beskrivningskategorier. Fenomenets ringa 

debatt hos sjuksköterskorna kan förklaras med att fokus på arbetsmiljö, och då 

läkemedelshantering, anses låg inom vårdyrket. Så som nämns i studiens inledning är 

patienten i fokus vilket är naturligt, men det är också av vikt att rikta uppmärksamheten i 

större utsträckning mot sjuksköterskan och dennes arbetsmiljö. 

   

5.3 Slutsatser 

Sjuksköterskors uppfattningar om risker vid arbete med intravenös antibiotika beskrivs genom 

dess påverkan på kroppen, utrustningens betydelse och behovet av att synliggöra risker. 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor är i behov av information om risker vid arbete med 

intravenös antibiotika. En ökad medvetenhet om riskerna kan bidra till att minska 

utvecklingen av både känd och icke känd överkänslighet samt minska resistensutvecklingen. 

En motstridighet framkommer i resultatet då många använder sig av den utrustning som finns 

att tillgå men samtidigt uttrycker ovisshet om riskerna.  

 

5.4 Kliniska implikationer 

Studiens resultat ger svar på behovet av att ytterligare belysa riskerna med detta 

arbetsmoment. Resultatet kan användas av företagshälsovården genom att exempelvis 

åtgärder vidtas i form av synliggörande av riktlinjer och eventuellt förtydligande av dessa 

samt muntlig information om riskerna i samband med exempelvis arbetsplatsträffar och 
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nyanställningar. Resultatet är värdefullt i ett förbättringsarbete som avser att säkerställa att 

risker minimeras. Genom att informera om resultatet av studien kan det leda till ökad 

självreflektion hos sjuksköterskor vilket därigenom ökar medvetenheten om vikten av en god 

arbetsmiljö för att minska risken för påverkan på den egna hälsan. Förslag på vidare forskning 

skulle kunna vara att utvärdera effekten av information som ges om riskerna vid arbete med 

intravenös antibiotika. Ytterligare förslag på vidare forskning är att arbeta för 

bortrationaliserande av tvåstegsförfarandet vid iordningställande av intravenös antibiotika.  
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Bilaga 1 

Till avdelningschefen på avdelning XX 
Härmed söks samtycke för tre av avdelningens sjuksköterskor att delta i en intervjustudie. 

Studien är ett examensarbete i Företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Om Ditt 

godkännande ges till detta kommer nedanstående information lämnas till sjuksköterskorna på 

avdelningen. Studien kommer att omfatta totalt nio sjuksköterskor från tre olika 

vårdavdelningar och intervjuerna planeras att genomföras på arbetstid. Mottager tacksamt 

besked om godkännande via mail alternativt telefon senast 31/1-14.  

 

Förfrågan om medverkan i studie om sjuksköterskors uppfattning av arbete med 

intravenös antibiotika. 

 

Efter medgivande från din avdelningschef vänder vi oss till Dig som arbetar som 

sjuksköterska inom slutenvården. Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om 

risker vid arbete med intravenös antibiotika. 

Studien genomförs inom ramen för en magisterutbildning inom företagshälsovård. 

Inklusionskriterium är att Du arbetat minst ett år på denna avdelning. Du kommer att 

intervjuas ensam vid en förbokad tid. Intervjun är avsedd att ske under arbetstid och beräknas 

ta ca 30 minuter. Intervjun spelas in och kommer att utföras av leg. sjuksköterskor Fatou 

Bengtsson och Karin Reis. All information kommer att behandlas konfidentiellt och Du kan 

när som helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge skäl. Resultatet kan ses som 

värdefullt i ett förbättringsarbete vilket avser att säkerställa att risker minimeras. 

Har Du frågor så kontakta:   Handledare: 

Fatou Ceesay Bengtsson Tel. xxx-xxxxxxx Karin Jackson, Örebro universitet 

fatou.bengtsson@liv.se   karin.jackson@oru.se, Tel. 019-303663 

Karin Reis Tel. xxx-xxxxxxx  Birgit Götlind, Örebro universitet 

karin.reis@liv.se   birgit.gotlind@oru.se 

   

Jag samtycker till intervju: 

…………………………………………………………………………………………………...

Namnförteckning Ort Datum 

…………………………………………………………………………………………………...

Namnförtydligande   

 



   

 

Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i studie om sjuksköterskors uppfattning av arbete med 

intravenös antibiotika. 
 

Efter medgivande från din avdelningschef vänder vi oss till Dig som arbetar som 

sjuksköterska inom slutenvården. Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om 

risker vid arbete med intravenös antibiotika. 

  

Studien genomförs inom ramen för en magisterutbildning inom företagshälsovård. 

Inklusionskriterium är att Du arbetat minst ett år på denna avdelning. Du kommer att 

intervjuas enskilt vid en förbokad tid. Intervjun är avsedd att ske under arbetstid och beräknas 

ta ca 30 minuter. Intervjun spelas in och kommer att utföras av leg. sjuksköterskor Fatou 

Bengtsson och Karin Reis. All information kommer att behandlas konfidentiellt och Du kan 

när som helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge skäl. Resultatet kan ses som 

värdefullt i ett förbättringsarbete vilket avser att säkerställa att risker minimeras. 

 

 

 

 

Har Du frågor så kontakta:   Handledare: 

Fatou Ceesay Bengtsson Tel. 070-9573227 Karin Jackson, Örebro universitet 

fatou.bengtsson@liv.se   karin.jackson@oru.se, Tel. 019-303663 

Karin Reis Tel. 070-3098918  Birgit Götlind, Örebro universitet 

karin.reis@liv.se   birgit.gotlind@oru.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Om Du känner dig positiv till att medverka i studien så fyll i denna svarstalong. Lägg 

svarstalongen i studiekuvertet. Lämna sedan kuvertet, i den tidskriftssamlare som vi placerat 

på avdelningen, senast 7/2-14. Du kommer att kontaktas via mail/telefon för att avtala tid för 

intervjun.  

 

Namnteckning:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

Mail/Telefon:________________________________________________________________ 

Avd:_______________________________________________________________________ 

Antal år på denna avdelning:____________________________________________________ 

Kvinna:_____   Man:____ 

Ålder:______________________________________________________________________ 

Antal år i yrket:______________________________________________________________ 

Ev. specialistutbildning:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 3  

Intervjuguide 

 

Om ej tidigare gjort, inhämta skriftligt godkännande.  

Presentera syfte och bakgrund till examensarbetet. 

Informera om att det är frivilligt och att informanten när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

Presentera upplägget, beräknad tidsåtgång för intervjun samt att informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt och avidentifieras. 

 

 

 

Huvudfråga    Följdfrågor 
 

Hur uppfattar Du riskerna vid hantering av Kan du utveckla?  

intravenös antibiotika?   Kan du berätta mer? 

    Kan du ge exempel? 

    Hur menar du då? 

Hur ser du på överkänslighet?

  

 

Hur går Du tillväga vid iordningställande av  Kan du utveckla? 

intravenös antibiotika?   Kan du berätta mer? 

    Kan du ge exempel? 

    Hur menar du då? 

    Varför gör du så? 

 

     

    Har du något övriga att tillägga? 

 

 

 


