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SAMMANFATTNING 
Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner för att 
administrationen ska vara säker för patienterna och för att hanteringen inte ska utsätta 
medarbetare för hälso- arbetsmiljörisker. En del kliniker i regionen anordnade tidigare egna 
utbildningar i cytostatikahantering för sjuksköterskor och undersköterskor. Dessa lokala 
utbildningar kunde se olika ut beroende på vem som var arrangör och ingen samsyn i Västra 
Sjukvårdsregionen kring utbildning fanns. Genom Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) 
bildades ett regionalt cytostatikanätverk med ansvar att införa ett regionalt cytostatikakörkort 
och fungera som kursledare. Kursen startade 2012 och det var 73 sjuksköterskor som 
fullföljde kursen. 2013 gick 90 sjuksköterskor den regionala kursen för cytostatikakörkort.  

Det övergripande målet med detta projekt är kvalitetssäkring av hantering av cytostatika 
(beredning, administrering till utsöndring och avfallshantering) i Västra sjukvårdsregionen för 
en gemensam samsyn kring utbildning i cytostatikakörkort. Syftet var att utvärdera och 
utveckla den regionala kursen för cytostatikakörkort samt att undersöka om kursdeltagarna 
kunnat inspirera kollegor och närmaste chef till ett ökat risktänkande i det dagliga arbetet. 
Syftet var också att kartlägga om ansvarig chef utförde årliga riskbedömningar och skapade 
förutsättningar för diskussion kring säkerhet och risker med hantering av cytostatika på 
arbetsplatsen.  
Kursutvärderingar från 2012 och 2013 sammanställdes och granskades systematiskt. Utifrån 
dessa vidareutvecklades kursen med tillägg av hematologi och barnonkologi. En helt ny kurs 
startade också 2013 som riktade sig till undersköterskor.  

Två olika enkäter utformades till kursdeltagare (n=153) och deras närmaste chefer (n=39). 
Svarsfrekvensen var 66 % (102 av 153) respektive 56 % (22 av 39). Resultatet visade bl.a. att 
79 % (2012) och 88 % (2013) av sjuksköterskorna skulle rekommendera kursen till en kollega 
”i mycket hög grad”. De uppgav att utbildningens styrka var framförallt att kursen gav 
kunskap och eftertanke och var en ”väckarklocka” i risktänkande. Andra styrkor var, att ta del 
av varandras rutiner och erfarenheter vid gemensam diskussion under kurssammankomsten. 
Majoriteten av sjuksköterskorna (67 %) ansåg att risktänkandet inom deras verksamhet hade 
förbättrats genom att klimatet på deras arbetsplats, för att diskutera riskmoment hade blivit 
mer tillåtande och öppet efter genomgången kurs. Utifrån resultatet i både sjuksköterske- och 
chefsenkäten kan utläsas att regelbundna forum för diskussion om risker i det dagliga arbetet 
med cytostatika saknas. Mindre än hälften av cheferna genomförde inte årliga 
riskbedömningar inom sin enhet. Samma fråga men nu efter det att deras medarbetare 
genomgått cytostatikakörkortet var 73 %. 
Av resultatet kan konstateras att genom fler utbildade medarbetare desto större chans till 
bättre arbetsmiljö, säkrare cytostatikahantering, följsamhet till rutiner och föreskrifter, 
riskanalyser och riskbedömningar på arbetsplatserna. Med tillägg av patienter och närståendes 
engagemang och involvering i patientsäkerhetsarbetet skapas förhoppningsvis en trygg och 
säker miljö.  
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1. Inledning	  
Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner för att 
administrationen ska vara säker för patienterna och för att hanteringen inte ska utsätta 
medarbetare för hälso- arbetsmiljörisker. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5 
§ 22) skall tillredning och administrering endast ske av personer som genomgått särskild 
utbildning och har kunskaper om möjliga hälsorisker och de skyddsåtgärder som skall vidtas 
(AFS 2005:5). Detta för att reducera riskerna med kontaminering och exponering av 
cytotoxiska läkemedel i det dagliga arbetet. Enligt författningen (AFS 2005:5) har chefen ett 
ansvar och en viktig roll i arbetsmiljöarbetet genom dialog om risker- riskbedömningar för 
ökad förståelse i det dagliga arbetet. 
En del kliniker i regionen anordnade tidigare egna utbildningar i cytostatikahantering för 
sjuksköterskor och undersköterskor. Dessa lokala utbildningar kunde se olika ut beroende på 
vem som var arrangör och ingen samsyn i Västra Sjukvårdsregionen kring utbildning fanns. 
Efter diskussioner i regionen och bildandet av Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) 
gavs möjligheten att bilda ett regionalt cytostatikanätverk med ansvar att införa utbildningen 
och fungera som kursledare. Under våren 2012 startade en pilotutbildning i 
cytostatikakörkort. Kursupplägget fortsatte i vidareutvecklad form under hela 2012 och 2013.  

Slarv i kombination med omedvetenhet om rutiner och riktlinjer leder till kontaminering och 
ökad exponering. Detta kan påverka hälsa och arbetsmiljö, vilket kan leda till oanade 
konsekvenser på både kort och lång sikt. Genom diskussion i cytostatikanätverket samt vid 
kurssammankomsterna framkom brister i följsamhet och ibland till och med avsaknad av 
rutiner och riktlinjer på de olika enheterna i Västra Sjukvårdsregionen. Attityder och 
förhållningssätt till risker och riskbeteende är avgörande för att minimera kontaminering och 
exponering av cytotoxiska läkemedel. Detta stöds också i litteraturen.   
Det övergripande målet med detta projekt är kvalitetssäkring av hantering av cytostatika 
(beredning, administrering till utsöndring och avfallshantering) i Västra sjukvårdsregionen för 
en gemensam samsyn kring utbildning i cytostatikakörkort. Detta genom att utvärdera och 
utveckla den regionala kursen för cytostatikakörkort. Syftet är också att undersöka om 
kursdeltagarna har kunnat omsätta de nyförvärvade kunskaperna i praktiken och kunnat 
inspirera kollegor och närmaste chef till ett ökat risktänkande i det dagliga arbetet. En del i 
detta arbete är att kartlägga om ansvarig chef utför årliga riskbedömningar och skapar 
förutsättningar för diskussion kring säkerhet och risker med hantering av cytostatika på 
arbetsplatsen genomfördes också. 
Bakgrund 
Cancer och Cytostatikabehandling 
Varje år i Sverige diagnostiseras fler människor med tumörsjukdomar än tidigare. De senaste 
tio åren har antalet ökat från 45 000 till 57 000 personer per år. I Västragötalandsregionen har 
antalet personer som diagnostiserats med tumörsjukdom ökat från 9154 år 2005 till 10 482 år 
2013. Motsvarande ökning från norra Halland var från 1042 år 2005 till 1436 år 2013. Fler 
patienter botas än tidigare och flera av dem som inte botas lever längre med sin sjukdom. En 
stor del av dessa är under pågående behandling ( Handlingsplan för kompetensförsörjning i 
Västra Sjukvårdsregionen 2014).  

Cancer är samlingsnamnet på de i dag ca 200 sjukdomar som kännetecknas av en 
okontrollerad celltillväxt. År 2012 ställdes 57 270 cancerdiagnoser hos 54 447 personer. 
Överlevnaden i cancersjukdom har ökat sammantaget, men är fortfarande den vanligaste 
dödsorsaken hos personer yngre än 85 år. Den vanligaste cancerformen är prostatacancer tätt 



 

följt av bröstcancer (Cancerfondsrapport 2014). Den förbättrade överlevnaden beror i de flesta 
fall på flera faktorer såsom förfinad kirurgi, tillägg av strålbehandling och nya kombinationer 
av cytostatika och endokrin behandling (Hellbom & Thomé 2011, Cancerfondsrapporten 
2014).  
Cytostatika som också benämns kemoterapi utgör en stor del i den onkologiska behandlingen 
av tumörsjukdomar (Ringborg, Dalianis & Henriksson 2008, Vårdhandboken 2012, Hassan & 
Ljungman 2003). Cytostatika används också för att dämpa immunreaktioner vid t ex 
transplantationer och olika former av autoimmuna sjukdomar (Vårdhandboken 2012). 
Cytostatika betyder ”cellhämmare” och är ett samlingsnamn för flera olika läkemedel som 
dödar och/eller hindrar celler att dela sig.  
Cytostatika har sitt ursprung från 40-90 e.kr då den grekiske läkaren och farmakologen 
Dioeskorides sammanställde en lista över de medicinska växter som användes vid 
lokalbehandling av olika tumörer. Denna var grunden till cancerbehandlingen de följande 
1500 åren. Cirka 970 e.Kr. använde den arabiska läkaren Ibn Sina arsenik för 
cancerbehandling. Den moderna cytostatikabehandlingen har sina rötter vid forskningen om 
stridsgaser under 1920–40-talen. Under första världskriget användes senapsgas, som gav 
brännskador på oskyddad hud och leukopeni (lågt antal vita blodkroppar). Under 
mellankrigstiden framställde amerikanska forskare i militära forskningslaboratorier 
kvävesenap, som är nära besläktat med senapsgas. Vid hälsokontroll av personal, som vid 
olyckshändelsen utsatts för kvävesenap fann man lågt antal vita blodkroppar i blodet. Man 
drog då slutsatsen att kvävesenap kunde döda celler. Första behandlingen gavs i USA 1942, 
då en patient med malignt lymfom behandlades med mustin (kvävesenap) (Ringborg, Dalianis 
& Henriksson 2008, Hassan & Ljungman 2003). 

Cytostatika ges oftast som infusioner i dagvårdsverksamhet/öppenvårdsverksamhet alternativt 
i slutenvården. Cytostatika finns också i andra beredningsformer, såsom tabletter, injektioner 
och instillationer. Dessa läkemedel ges som intermittenta behandlingar och ofta i kombination 
av flera olika preparat för att bättre dra nytta av den skillnad i förmågan hos cancercellerna att 
återhämta sig från bieffekter (Ringborg, Dalianis & Henriksson 2008, Hassan & Ljungman 
2003). 

Tabellen nedan (tabell 1) visar antalet cytostatikabehandlingar 2012 & 2013 i Västra 
sjukvårdsregionen. Antalet cytostatikabehandlingar har ökat med cirka 2000 behandlingar 
(6%) sedan 2012. Samtliga sjukhus i VGregionen ökade antalet behandlingar 2013. Mer än 90 
% av behandlingarna ges i öppenvården (Handlingsplan för kompetensförsörjning i Västra 
Sjukvårdsregionen 2014). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

Tabell 1 Antal cytostatikabehandlingar 2012 & 2013 i Västra Sjukvårdsregionen 

Sjukhus Antal beh 2012 Antal beh 2013 

SKaS 5306 5686 

NU-sjukvården 5336 5443 

SÄS 4535 4748 

Kungälv 110 314 

Alingsås* 69 1144 

SU 17804 17780 

Summa VGR 33160 35205 

HS/Varberg 2864 2991 

HS/Halmstad 4597 4479 

Summa Halland 7461 7470 
källa: vårddatabas VEGA VGR samt uppgifter per sjukhus  
*Alingsås ökning är kontrollerad och ingen förklaring har kunnat ges till den kraftiga ökningen av 
cytostatikabehandling mellan 2012 och 2013. 
 
Cytostatika och arbetsmiljö 

Cytostatika/cytotoxiska läkemedel tillhör Anatomical Therapeutic Chemical Classification 
system (ATC) grupp L01, vilka betecknas som farliga läkemedel. Dessa läkemedel är kemiskt 
retande och kan genom sina toxiska egenskaper orsaka bestående skador hos de som hanterar 
preparaten (AFS 2005:5). Hudkontakt med cytostatika har visat sig i studier vara den främsta 
orsaken till svåra biverkningar lokalt på hud och slemhinnor, men också en allmän påverkan 
på t.ex. andning och cirkulation. Cytostatika kan också framkalla allergiska reaktioner.  

I ett antal studier under 80-talet fann man ökat antal kromosomavvikelser i blodprov från 
sjuksköterskor som frekvent hanterat cytostatika samt en ökning av mutagena ämnen i urinen. 
För att förbättra sjukvårdspersonalens arbetsmiljö utfärdade Arbetarskyddsstyrelsen en 
föreskrift om cytostatika, AFS 1984:8, som senare ersattes av AFS 1999:11. Här utfärdades 
bestämmelse om att beredning av cytostatika skulle ske i skyddsbox/säkerhetsbänk. När detta 
tillsammans med personlig skyddsutrustning infördes vid beredning av cytostatika minskade 
förekomst av mutagena ämnen i urin hos dem som beredde cytostatika till under påvisbar 
nivå. Sedan möjligheten att analysera enskilda cytostatika kommit och när dessa metoder 
blivit allt känsligare har man funnit att de som hanterar cytostatika fortfarande kan exponeras 
för små mängder (Andersson 2006). Under 2005 kom en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket 
AFS 2005:5 som ersätter AFS 1999:11 och båda har titeln ”Cytostatika och andra läkemedel 
med bestående toxisk effekt”. Sedan AFS:2005:5 har det tillkommit en komplettering, AFS 
2009:6 (Andersson 2006, Vårdhandboken 2014). 
 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter är det lämpligt att beredning centraliseras till en lokal 
med fullgod teknisk skyddsutrustning och att använda slutna system för såväl beredning och 
administrering samt personlig skyddsutrustning för vårdpersonal (Hassan & Ljungman 2003). 
Detta gör att exponeringssituationen förändrats radikalt från 70- och 80-talen till 2000-talet. 
Främst gäller detta då beredning och administrering. Vad som däremot börjat 
uppmärksammas alltmer under senare år är hanteringen av utsöndringar från patienten 
(Andersson 2006, Hedmer 2006, Hedmer et al 2008). 



 

Då irreversibla (oåterkalleliga) reproduktionsstörande, teratogena (gener och kromosomer) 
samt carcinogena (cancerframkallande) effekter vid hantering av cytostatika på lång sikt kan 
inte uteslutas. Detta gör att det är oerhört viktigt att personal, som hanterar cytostatika 
skyddar sig och arbetar efter föreliggande rutiner, som medför minimal exponering och 
kontaminering för dessa ämnen (Hassan & Ljungman 2003, AFS 2005:5).  

Rapporter finns om ökad risk att föda barn med låg födelsevikt och en ökad risk för missfall 
hos de kvinnor som tillrett och administrerat cytostatika. Under graviditeten kan fostret 
troligtvis påverkas liksom barnet under amningsperioden (AFS 2005:5). I föreskriften AFS 
2007:05 står angivet att arbetet skall utförs i enlighet med hanterings- och skyddsinstruktioner 
och att ammande kvinnor bör vara lika försiktiga som gravida. Enligt föreskriften är det 
lämpligt att omplacera en gravid arbetstagare som tillreder cytostatiska/cytotoxiska läkemedel 
(AFS 2007:05). 
Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (2001:1) och skall se 
till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. För att minska riskerna för 
ohälsa är kunskap en viktig beståndsdel av flera för en god arbetsmiljö. Att systematisera sitt 
arbete genom tydliga rutiner och riktlinjer minskas risken för att den som hanterar cytostatika 
drabbas av ohälsa (2001:1). Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena 
och bedöma riskerna i samband med cytostatikahantering. Enligt AFS 2005:5 är chefen ålagd 
att göra årliga kontroller av bl.a. att säkerhetsbänk fungerar samt att utföra riskbedömningar 
av att arbetssättet fungerar tillfredsställande (AFS 2005:5). Dessa skall dokumenteras 
skriftligt i en handlingsplan. I denna handlingsplan skall det tydligt framkomma vem som 
ansvarar för åtgärden och tidpunkt (AFS 2001:1). 
 
Den som hanterar cytostatika skall ha de kunskaper som krävs för att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert och tillfredställande sätt. Saknas kunskap är arbetsgivaren skyldig 
att se till att dessa kompletteras. Det kan t.ex. handla om kunskap kring personlig 
skyddsutrustning, tekniska hjälpmedel, arbetsmiljölag och föreskrifter. Det är viktigt att 
arbetsgivaren tar hänsyn till språkliga och kulturella skillnader hos arbetstagaren i förståelsen 
för skriftliga och muntliga instruktioner (AFS 2005:1, Hassan & Ljungman 2003, 
Vårdhandboken 2014). 
 
För att undersöka och bedöma exponeringen för cytostatika kan man mäta hur förorenade 
olika ytor är genom avstryk med fuktade servetter samt via provtagning på personalens urin. 
Det är speciellt cytostatika av typen alkylerare såsom Cyklofosfamid (CP) och Ifosfamid (IF) 
som är känsliga för denna typ av provtagning. Hedmer (2006) undersökte olika ytor såsom 
läkemedelsförpackningar, golv, arbetsbänkar på fyra arbetsplatser (tre vårdavdelningar och en 
beredningscentral på sjukhusapotek) under en period på 9 månader i sin avhandling. På de 
ytor som undersöktes fanns det låga halter av CP och IF. Dock hittades kraftigt förhöjda halter 
på golven vid patienttoaletterna på de tre vårdavdelningarna. Städpersonalen kan då komma i 
kontakt med cytostatika via huden. Det är viktigt att information och utbildning också riktar 
sig till denna personalkategori. Inga halter av CP och IF hittades i urinen (Hedmer 2006). 
I en annan undersökning på ett sjukhus i Sverige fanns misstanke om en överfrekvens av 
missfall. Med anledning av detta utförde arbetsmiljöenheten på sjukhuset provtagning av ytor 
för att påvisa eventuell förekomst av CP och IF. Personalen fick också lämna urinprov. 
Resultatet visade ingen förekomst av CP och IF i urinen. Dock fanns detekterbara nivåer på 
allmänna utrymmen, golv, sällan städad yta och infusionspumpar. Högsta nivån uppmättes på 
golven runt patienttoaletten. Utifrån resultatet kunde man inte dra slutsatsen att den ökade 
missfallsfrekvensen var relaterad till cytostatikaexponering (Lindberg et al 2009).  
 



 

Läkemedelspåverkan på miljön  

Påverkan på miljön och i näringskedjan, även på människans hälsa, är inte beforskat. Det 
finns få studier som behandlar ämnet och det finns inte några gränsvärden satta på vad som 
kan anses vara miljöfarlig eller ha en negativ inverkan på människans hälsa. De första enstaka 
rapporterna kom under -70 och -80 talet 

Ett tusen ton läkemedel för humant bruk säljs varje år, av detta är det endast 10 procent som 
används på sjukhusinrättningar. Detta kan ge oss en fingervisning om att de läkemedel som 
intas i hemmet inte alltid följs av hanterings- och avfallshänvisningar utan hamnar direkt i 
vårt avlopp eller sopkretslopp. Det man vet är att människans intag av cytostatika främst 
alkylerare (CP & IF) och utsöndring av dess aktiva modersubstans och metaboliter i avloppet 
passerar reningsverk. Detta lämnar spår i vattendrag, sjöar, floder och hav som sedan hamnar i 
vårt dricksvatten.  Denna cirkelrörelse som inte bara innehåller cytostatika utan även andra 
läkemedel ger effekter som man idag inte vet konsekvenserna av för människan och miljön 
(Hassan & Ljungman 2003). 
 
Tillbud/avvikelser 
Att föra statistik över tillbud är mycket viktigt då dessa skall ligga till grund för förbättringar 
av rutiner och kunskap (AFS 2001:1). Varje medarbetare som upptäcker en patient- eller 
vårdrelaterad avvikelse, som medfört eller som kunnat medföra vårdskada är skyldig att 
rapportera avvikelsen. Avvikelsehantering avser rutiner för att identifiera, dokumentera och 
rapportera negativa händelser och tillbud samt att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera 
åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna. Rapportering av avvikande 
händelser är en av hörnpelarna i arbetet att förbättra kvalitet och säkerhet i vården. Vården är 
skyldig att rapportera de allvarligaste avvikelserna till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) och Läkemedelsverket (Vårdhandboken 2012, Patientsäkerhetslagen 2010, 
Socialstyrelsen 2008). 
I Sverige visar Socialstyrelsens vårdskadestudie att 9 % av patienter vårdade inom somatisk 
sjukvård drabbas av vårdskada. Detta motsvarar 100 000 vårdskador per år. Av dessa dör 
3000 patienter i sviterna av sin vårdskada årligen (Socialstyrelsen 2008). Patienterna kan ha 
en viktig roll för att förhindra avvikelser och vårdskador. I patientsäkerhetslagen 2010:659 
(kap 3 4 §) står angivet att vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att 
delta i patientsäkerhetsarbetet. Utvecklingen i samhället av nytt synsätt på patienternas 
ställning har stärkts och inneburit ökad delaktighet i arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten i hälso-och sjukvården. Patientmedverkan bidrar till en säkrare hantering av 
cytotoxiska läkemedel. Detta sker inte idag inom Västra Sjukvårdsregionen. Här finns en stor 
utvecklingspotential. 
Cytostatika är som vi tidigare nämnt ett mycket potent läkemedel och det finns stora risker vid 
alla moment, från ordination, beredning och administration som kan leda till allvarliga 
konsekvenser för patienten i värsta fall med dödlig utgång. För arbetstagaren finns det också 
stora risker för ofrivillig kontaminering och exponering. 
Avvikelser rapporteras av medarbetare och under 2013 gjordes en kartläggning av brister i 
processerna kring cytotoxisk behandling i Västragötalandsregionen. Efter sökning i regionens 
avvikelsehanteringssystem MedControlPro fanns det 183 avvikelser som handlade om 
cytostatika. Mörkertalet är troligen stort eftersom sökningen endast tog fram de avvikelser där 
man ordagrant skrivit ”cytostatika” i händelsebeskrivningen. Någon annan sökningsmetod var 
inte möjlig. På regionens onkologklinik under samma period fanns 22 avvikelser registrerade i 
ovannämnda system om cytostatika.  



 

Apotek beredning och laboratorier AB (APL) bereder cytostatika i regionen. Totalt utfördes 
60 844 cytostatikaberedningar under 2013. Sahlgrenska universitetssjukhuset stod för 53 % av 
dessa beredningar. Övrig fördelning var NU-sjukvård 17 %, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) 
14 %, Skaraborgs sjukhus 13 % och Kungälvs sjukhus 3 %. Se diagram nedan. 

 
Diagram 1 - Diagrammet illustrerar antal cytostatikaberedningar (APL) i VG-regionen under 2013. Totalt antal 
beredningar är 60 844. 

APL utförde under en vecka 2013 en incidentmätning av alla cytostatika beredningar som 
utfördes Personalen förde ”pinnstatistik” på protokoll med fasta rubriker för de förväntat 
vanligaste feltyperna och i vilket moment felen upptäcktes. Detta resulterade i 204 fel som 
noterades av de totalt 1825 beredningar som gjordes under mätperioden. Utav dessa 204 fel 
upptäckte APL 201 och kunden upptäckte 3 fel. Det vanligaste felet var ofullständiga 
beställningar såsom längd och vikt, administrationstid/dag och underskrift saknades vilket 
ledde till inkomplett doskontroll, otydliga beställningar där både dos och identitet var oklar 
samt enstaka felaktiga doser. 

Kartläggning av antalet sjuksköterskor i regionen som hanterar cytostatika 
Hösten 2011, innan start av pilotutbildningen och bildandet av det regionala 
cytostatikanätverket gjordes en inventering av antalet sjuksköterskor som handhar cytotoxiska 
läkemedel i Västra Sjukvårdsregionen. Denna gjordes genom telefonsamtal med de 
framdetekterade enheterna och därefter gjordes en manuell överslagsberäkning av antalet. 
Denna första inventering visade på att det fanns cirka 350 sjuksköterskor. 

En ny kartläggning genomfördes våren 2013. Denna gång med hjälp av regionens olika 
vårdprogram – och omvårdnadsgrupper samt nätverket fick vi namnen på alla enheters chefer. 
Dessa chefer fick sedan ett email där vi efterfrågade antalet sjuksköterskor på enheten som 
hanterade cytostatika. Totalt i Västra sjukvårdsregionen fanns 457 sjuksköterskor.  
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Diagram 2- Diagrammet illustrerar antalet sjuksköterskor per sjukhus i Västra Sjukvårdsregionen 2013 som 
hanterar cytostatika. Totalt antal 457 sjuksköterskor. 

Regionalt Cytostatikanätverk  

Problemet var att det inte fanns någon adekvat utbildning för arbetsuppgifterna eller att 
enheterna i regionen anordnade egna utbildningar i cytostatikahantering för sjuksköterskor 
och undersköterskor. Dessa lokala utbildningar kunde se olika ut beroende på vem som var 
arrangör och ingen samsyn i Västra Sjukvårdsregionen kring utbildning fanns. Efter 
diskussioner i regionen och bildandet av Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) gavs 
möjligheten till ett antal sjuksköterskor i regionen att delta i utbildningen via Region Skåne. I 
Sverige finns sex regionala cancercentrum. Regionala cancercentrum, RCC, arbetar vid sidan 
av sjukvården, som ett slags kunskaps- och utvecklingscentrum. Cheferna för de sex RCC 
träffas regelbundet i arbetsgruppen, RCC i samverkan som leds av Sveriges kommuner och 
landstings cancersamordnare (Regionala cancercentrum i samverkan). Ett regionalt 
cytostatikanätverk bildades med ansvar att införa utbildningen i cytostatikakörkort i Västra 
Sjukvårdsregionen med stöd av RCC Väst samt att fungera som kursledare. Detta nätverk 
består av sex erfarna specialistsjuksköterskor från kliniker och mottagningar som hanterar 
cytostatika i regionen, inom både onkologi och hematologi. Grundtanken är att kursledarna 
alternerar för att få en regional samsyn samt att alla skall bidra med sin kompetens för att nå 
det gemensamma målet med en likvärdig utbildning och hantering av cytostatika inom Västra 
Sjukvårdsregionen. Målet är att alla som hanterar cytostatika från ordination, beredning, 
administrering till utsöndring och avfallshantering skall ha relevant utbildning. 
Utbildning nationellt 

Hur har då utbildningen sett ut nationellt i Cytostatikakörkort? Vid sökning på nätet med 
sökorden utbildning, kurs och cytostatika i kombination, framkommer att det finns en 
utbildning i Skåne som kallas Flexibel utbildning och som är en samverkan mellan Lunds 
Universitet och Universitetssjukhuset och som utgår från plattformen Lära Nära. Denna 
utbildning är uppbyggd med föreläsare lokalt från Lund och Skåne. I en samverkan mellan 
Västerbottens Läns Landsting och Cancerakademin i Norr har en cytostatika utbildning om 
hantering tagits fram. Denna är på en timme och används som introduktion till personal. 
Tidigare i Stockholm fanns en poängutbildning om cytostatika administrering och hantering. 
Problemet idag är att i Sverige, finns ingen samstämmighet kring cytostatika administrering 
och hantering. Detta trots den nationella Cancerstrategin där jämlik vård och behandling är ett 
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utav målen, liksom de Regionala Cancercentras ansvar att stödja utbildning som leder till lika 
vård.  

Cytostatikakörkort 

Ett samarbete med LäraNära och Flexibelutbildning i Lund startade. LäraNära är namnet på 
en interaktiv utbildningsplattform som utvecklades under 2004 i Lund. Det är en teknisk 
plattform, programvara och webbserver samt ett pedagogiskt tankesätt och metod. LäraNära 
är utvecklat med lärandet i fokus. Systemet är lätt att använda både för kursledare och för 
student (Degerfält 2011). Deltagarna följer utbildningen via internet, vid sin dator och på tider 
som passar tar man del av filmade föreläsningar och studiematerial. Deltagarna svarar på 
frågor och löser diskussionsuppgifter. Varje kursdeltagare har fem veckor på sig att utföra alla 
kursmomenten och totalt 30 timmar beräknas för varje student. Varje kurs består av olika 
kursmoment, såsom: 

• Introduktion till Cytostatikakörkortet 
• Cytostatikas indelning & verkningsmekanismer 
• Indikationer för cytostatikabehandling 
• Målstyrd behandling 
• Biverkningar vid cytostatikabehandling 
• Arbetsmiljö och arbetsskydd 
• Hantering av cytostatikaavfall 
• Patientsäkerhet vid cytostatikabehandling 
• Administrering av cytostatika 
• Omvårdnad vid cytostatikabehandling 
• Därtill tillkommer ett antal extramaterial som är valfria för kursdeltagaren  

Varje kursmoment avslutas med ”multiple Choice” frågor och/eller beskrivande/reflekterande 
frågor. Kursledarna följer deltagarna under de veckor som utbildningen pågår via ”LäraNära” 
plattformen och ger respons på de inskickade svaren. När alla kursmomenten är korrekt 
genomförda är deltagaren välkommen till den avslutande kurssammankomsten som är på en 
halvdag. Kurssammankomsten innehåller praktiska övningar såsom demonstration av innehåll 
i en spillbox (en låda med skyddsutrustning som plockas fram vid spill), skyddsåtgärder vid 
administrering och klädsel vid omhändertagande av utsöndringar. Kursdeltagarna får också en 
genomgång om de åtgärder som skall vidtas vid extravasering av cytostatika och betydelsen 
av följsamhet till rutiner och riktlinjer. Avslutningsvis får kursdeltagarna gruppvis utföra en 
riskbedömning för att sedan få återkoppling från kursledarna. Processkarta nedan illustrerar 
de olika stegen i utbildningen.  
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Pilotutbildning 
Pilotutbildning för cytostatikakörkort startade under vårterminen 2012. Trettioåtta 
sjuksköterskor gick dessa tre omgångar. När vi hade genomfört tre omgångar och utvärderat 
pilotomgången såg vi stora fördelar med denna arbetsmetod, men vi såg också att vi måste 
strukturera upp och utveckla utbildningen för att nå fullgod standard utifrån vårt regionala 
perspektiv. Resultatet av piloten presenterades för de regionala processägarna (RPÄ -
ansvariga för en diagnosspecifik process i Västra Sjukvårdsregionen inom cancersjukvården) 
samt styrgruppen för Regionalt Cancercentrum Väst och vi fick deras fulla stöd i vårt fortsatta 
arbete. De såg en stor utvecklingspotential för kursen och ett stort behov att också arbeta med 
att etablera utbildning för ST-läkare och undersköterskor. 
Problemformulering 

 Ingen adekvat utbildning för arbetsuppgifterna och bristfälligt riskbeteende 
 Lokala utbildningar anordnades tidigare i cytostatikahantering för sjuksköterskor och 

undersköterskor. Ingen samsyn i Västra Sjukvårdsregionen kring utbildning i 
cytostatikahantering. 

 Bristande följsamhet till rutiner, riktlinjer och föreskrifter i den dagliga verksamheten. 
 Risker vid alla moment, från ordination, beredning och administration som kan leda 

till allvarliga konsekvenser för patienten i värsta fall med dödlig utgång. För 
arbetstagaren finns det också stora risker för ofrivillig kontaminering och exponering. 

 Bristande följsamhet till att utföra riskbedömningar 

Syfte 
Det övergripande målet med detta projekt är kvalitetssäkring av hantering av cytostatika 
(ordination, beredning, administrering till utsöndring och avfallshantering) i Västra 
sjukvårdsregionen.  

Syftet är att utvärdera och utveckla den regionala kursen för cytostatikakörkort samt att 
undersöka om kursdeltagarna kunnat inspirera kollegor och närmaste chef till ett ökat 
risktänkande i det dagliga arbetet. Syftet är också att kartlägga om ansvarig chef utför årliga 
riskbedömningar och skapar förutsättningar för diskussion kring säkerhet och risker med 
hantering av cytostatika på arbetsplatsen. 

2. Teoretisk	  referensram	  
När man pratar om offensiv kvalitetsutveckling menar man att kvalitetsfrågorna är en 
integrerad del i verksamheten och det innebär att ha ett ständigt pågående arbete. Offensiv 
kvalitetsutveckling ger en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att 
tillfredsställa kundens behov eller överträffa dessa. Ett engagerat ledarskap där ledarna i 
handling visar att kvalitet är minst lika viktigt som andra frågor i organisationen är en 
framgångsfaktor när det gäller kvalitetsutveckling. Det engagerade ledarskapet skall vila på 
en kultur som har sin grund i hörnstenarna – sätt kunderna i centrum, basera beslut på fakta, 
arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar och 
delaktighet (se nedan). Dessa kan också beskrivas som värderingar i verksamheten (Bergman 
& Klefsjö 2011). I detta projekt ser vi att förståelsen för hörnstenarna och ett engagerat 
ledarskap är av stor betydelse för att kursen i cytostatikakörkort skall ha positiv 
genomslagskraft i det dagliga arbetet vid de enheter som hanterar cytotoxiska läkemedel i 
Västra Sjukvårdsregionen. 
Kunden i centrum innebär att verksamheterna systematiskt undersöker behov och sedan 
försöker uppfylla och/eller överträffa dessa förväntningar. Att basera beslut på fakta betyder 



 

att information sammanställs och analyseras för att kunna dra en slutsats. Information kan 
även vara verbal och innehålla åsikter och känslor, beskrivningar eller händelser. En process 
är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas över tid. Det är viktigt att 
processen är lika för alla och att man har en gemensam bild. Att arbeta med ständiga 
förbättringar har symbol i PDSA hjulet där kvalitetsförbättringar är att åstadkomma ett högre 
kundvärde. Enkla åtgärder kan ge stora förbättrande effekter. Planera betyder att sätta upp 
mål, vad vill vi åstadkomma? Gör svarar på frågan vilka mått skall vi använda över tid? 
Därefter studeras resultaten utav måtten, blev det en förändring/förbättring? Slutligen agerar 
man utifrån resultat och förändring. Skapa förutsättningar för delaktighet, denna hörnsten vill 
visa på en positiv människosyn där ledningen har förtroende och delegerar ansvar. 

 
 

 

 

Fritt efter Paul Batalden 

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter är det som styr allt arbete med cytotoxiska läkemedel i 
Sverige. Detta är grundläggande i vårt projekt och för att öka förståelsen hos läsaren har vi 
därför valt att lägga denna redogörelse i bakgrunden. Vi har valt att söka litteratur om andras 
erfarenhet av utbildning, följsamhet till riktlinjer, sjuksköterskors/vårdpersonals kunskap, 
erfarenhet och medvetenhet av risker i samband med hantering av cytotoxiska läkemedel samt 
involvering av patienter i patientsäkerhetsarbetet.  

Riktlinjer och rekommendationer för hur man hanterar dessa cytotoxiska läkemedel har 
funnits tillgängliga i olika länder i över 20 år. Trots detta kan man se att följsamheten till 
rutiner och riktlinjer brister hos välutbildade sjuksköterskor (Kyprianou et al 2010, Polovich 
2011). Sjuksköterskor uppgav som anledning till bristande följsamhet, tidsbrist, obehag, 
oåtkomlig skyddsutrustning, bristande kunskap och erfarenhet, stressig arbetsmiljös samt 
avsaknad av riskmedvetenhet till användningen av skyddsutrustning (Polovich 2011). Ett 
tydligt samband finns mellan slarvig cytostatikahantering och positivt utslag av cytotoxiska 
spårämnen både i miljö samt i prover från personalens urin och blod. (Sorsa et al. 2006).  
Följsamhet till rutiner och riktlinjer bland vårdpersonalen är avgörande för säkerhetsbeteende 
och att korrekt riskbedömning görs i samband med cytostatikabehandling (Schwappach & 
Wernli 2010).  
Genom standardisering av rutiner och riktlinjer kan risker reduceras och öka effektiviteten 
samt ge ramar för beprövad erfarenhet. År 2008 startade American Society of Clinical 
Oncology (ASCO och Oncology Nursing Society (ONS) ett samarbete med att skapa riktlinjer 
för säker administrering av cytostatika i öppenvård (Jacobson et al 2009). Dessa riktlinjer har 



 

reviderats (Jacobson et al 2012) för att också gälla slutenvården och nu senast med 
komplettering av hur hantering av orala cytostatika skall ske (Neuss et al 2013). 
Sjuksköterskors medvetenhet om de risker som finns i samband med cytostatikahantering är 
förknippat med förbättringar av riktlinjer kring säkerhet. Mer kunskap hos sjuksköterskor 
ökar följsamheten till riktlinjer och användning av skyddsutrustning. Det finns ett gap mellan 
kunskapsnivån och sjuksköterskors aktuella beteende på arbetsplatsen för att använda 
skyddsutrustning (Polovich 2011). I en interventionsstudie av Keat et al 2013, där 96 
sjuksköterskor deltog med syfte att undersöka skillnader i attityder och kunskap kring 
cytostatikasäkerhet, innan och efter en intervention. Interventionen bestod i ett 
utbildningsprogram med praktisk träning i kombination med teori gällande hantering och 
administrering av cytotoxiska läkemedel. Medvetenhet och kunskaper om risker i samband 
med hantering av cytostatika ökade signifikant efter utbildning (Keat et al 2013).  
I arbetet med att utjämna ojämlikheter krävs ett helhetsgrepp om utbildning, genomgång och 
struktur av cytostatika regimer, cytostatika ordination i datorstödd modul, checklistor för 
risker och riskmoment, kvalitetssäkring av hantering och administrering samt användning av 
skyddsutrustning. Författaren i denna studie beskriver arbetet med att ta fram denna 
grundläggande utbildning för att minimera risker för avvikelser genom att öka 
sjuksköterskornas riskbeteende och lära dem identifiera risker och göra riskbedömningar 
(Sheridan-Leos 2006). Kontinuerlig utbildning av både erfaren personal och nyanställda är 
nödvändig för att upprätthålla en hög säkerhet i samband med hantering av cytotoxiska 
läkemedel (Sorsa et al 2006)  

I en observationsstudie där 13 sjuksköterskor på en onkologisk öppenvårdsenhet i Toronto 
följdes under 30 timmar var syftet att identifiera misstag som kunde uppkomma för att sedan 
skapa en utförlig checklista för instruktioner. Resultatet av observationen visade att misstagen 
uppkom i samband med infusionspumpsprogrammering, patientidentifikation, skillnad mellan 
ordinerad dos och dos angiven på infusionspåse (White et al 2010). 
Sjuksköterskor involverar inte patienter och närstående systematiskt vid 
cytostatikabehandlingar, för att kunna upptäcka risker och allvarliga händelser. Denna studie 
visar dock att personal och patienter är beredda att göra detta för att undvika skada då både 
personal och patienter är oroliga och rädda för att något allvarligt skall inträffa till följd av 
cytostatikabehandling (Schwappach & Wernli 2010). Involvera patienter ger ett säkrare 
arbetssätt och minimerar riskerna i samband med cytostatikabehandling, där motivation och 
inställning hos personalen kan vara avgörande. I en intervju och observationsstudie med bl.a. 
prostata - och kolorektalcancerpatienter påvisas att patienter och närstående är en outnyttjad 
resurs i det dagliga arbetet för att minimera risker med cytostatika behandling (Martin et al 
2014). 
I en fokusgruppsintervju där 11 onkologisjuksköterskor deltog framkom att de hade positiva 
erfarenheter att engagera patienterna i säkerhetsaspekter för att förebygga och undvika skada, 
men att engagera patienterna ansågs vara en stor utmaning. Sjuksköterskorna uppgav hinder 
för patientinvolvering såsom organisatoriska, tidsmässiga och variationer i arbetssätt mellan 
de olika teamen. Dessutom kände sjuksköterskorna att de var dåligt förberedda i att arbeta 
med patientinvolvering (Schwappach, Hochreutener & Wernli 2010) 
I en annan studie intervjuades 30 patienter om deras upplevelser med och oro om misstag i 
samband med cytostatikabehandling. Författarna efterfrågade deras attityder om att engagera 
sig i specifika preventiva säkerhetsstrategier. Största delen av patienterna kände sig trygga 
och var inte nämnvärt oroliga för fel vid den första intervjun. I den efterföljande intervjun, nio 
veckor senare upplevde större delen av patienterna oro gällande säkerhet i samband med 
cytostatikabehandling. Patienterna hade blivit mer medvetna och följde sjuksköterskans 



 

procedur kring läkemedelskontroll noggrant. Man uppgav att man hade lärt sig att vara 
proaktiv i mötet med sjuksköterskorna genom att ställa frågor, rapportera symtom och 
kommunicera alla observationer utanför rutin (Schwappach & Wernli 2010) 

3. Metod	  
Metoden har vi valt att beskriva i kronologisk ordning. För att förstå komplexiteten har en 
enklare processkartläggning genomförts. Stegen presenteras i processkartan nedan. I varje 
steg ses en egen delprocess som inte presenteras i detta arbete då det inte är relevant utifrån 
den frågeställning som rapporten bygger på. Det är dock viktigt att belysa att i varje 
delprocess finns stora risker att avvikelser sker. Utbildning och ny kunskap är avgörande för 
att minimera riskerna och få till en säker hantering av cytostatika för patienter, arbetsmiljö 
och vårdpersonal 

 
Vårterminen 2012 
Pilotutbildning för cytostatikakörkort startade under vårterminen 2012. 38 sjuksköterskor 
fördelat på tre omgångar.  
Höstterminen 2012 

Under höstterminen genomfördes 3 kursomgångar med 35 stycken deltagande sjuksköterskor. 
Förändringar gjordes utifrån pilotomgångarnas utvärderingar av kursinnehållet. Ett samarbete 
startades med kursledarna i Region Skåne, Flexibel utbildning. Diskussioner påbörjades för en 
samsyn kring utbildningens innehåll och en mer neutral ansats i de olika kursmomenten. 

Vårterminen 2013 
Deltagandet fördelades över 4 kurser d.v.s. en ökning av antalet kursomgångar. Antalet 
deltagare var 38 stycken. 
Under denna termin startade det Regionala cytostatikanätverket ett mer målinriktat arbete med 
att sprida information om kursen via regionens omvårdnadsgrupper, olika diagnosspecifika 
regionala träffar, sjukhusens hemsidor och RCC Västs nyhetsbrev. Nätverket beslutade också 
att till hösten 2013 initiera kurser för undersköterskor. 
Den ökade tillströmningen av kursdeltagare och den därigenom utökade administrationen 
ledde till att Regionalt Cancercentrum Väst beslutade att anställa en utav kursledarna på 20 %. 
Denna kursledare fick då rollen som huvudkursledare vilket innebär medverkan vid alla 
kurstillfällen och huvudansvarig för det administrativa arbetet.  



 

Under denna termin etablerades samarbetet ytterligare med Region Skåne, Flexibel utbildning 
med kontinuerliga möten och möjligheter att påverka utbildningen ökade. Vi utvecklade 
gemensamt ett tydligt kursmoment för barnonkologi och hematologi. De övriga moment som 
tidigare hade haft ett regionalt Skåne perspektiv förändrades nu till en mer anpassningsbar 
utbildning för alla oavsett regiontillhörighet. 

Hösttermin 2013 
Denna höst ökade deltagandet från 38 till 52 sjuksköterskor fördelade på 3 kursomgångar. 
Parallellt med dessa startade också pilotomgång för undersköterskor enligt tidigare beslut. 
Kursinnehållet här, är modifierat utifrån undersköterskeprofessionen. Revidering gjordes 
kontinuerligt av kursinnehållet som vände sig till sjuksköterskeprofessionen.   
I det regionala cytostatikanätverket tillsammans med Region Skåne, Flexibelutbildning 
genomförde vi en brainstorming med frågeställning ”vad är det som hindrar oss från att följa 
lokala rutiner/riktlinjer i det dagliga arbetet?”. Denna frågeställning grundar sig på de 
erfarenheter som vi gjort genom kurssammankomster och enkätutvärderingar där vi såg 
bristande följsamhet till lokala rutiner/riktlinjer vad gäller cytostatika hantering och till 
arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 § 22 om riskbedömningar. Rutiner saknades också 
kring riskbedömningar både i det dagliga patientnära arbetet (stående punkt för diskussion i 
medarbetargruppen på ex arbetsplatsträffar) och det som årligen åligger arbetsgivaren att 
utföra inom sin verksamhet.  

 
Här ses det Regionala nätverket och deltagarna från Flexibel utbildning i Region Skåne under arbetet med 
brainstormingen. 

En brainstorming innebär att samla en grupp människor och låta fantasin och idéerna flyta 
fritt utan kritik (Bergman & Klefsjö 2011). Det är en fördel att arbeta med post-it lappar för 
att ringa in olika problemområden till aktuell frågeställning. I vår brainstorming framkom det 
att kommunikation var den bristande länken mellan de olika kategorierna: Organisation, 
Arbetsmiljö, Kultur, Individ, Kunskap. Under organisation framkom det att ledarskapet i det 
dagliga arbetet är av stor betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I de organisationer 
där ledarskap saknas eller är otydligt uppgav deltagarna i brainstormingen att det också finns 
en brist i följsamhet till rutiner och föreskrifter. Under arbetsmiljö framfördes tidsbrist, 
personalbrist, stress tillsammans med felaktigt utformade lokaler och felplacerad och/eller 
avsaknad av skyddsutrustning är orsaker till att rutiner och föreskrifter inte följs. Ett vanligt 
uttryck är att ” kulturen sitter i väggarna”. Detta påtalade också deltagarna i brainstormingen 
där uttrycket ifrågasattes och diskussion förelåg om hur kulturen kan förändras till något 
positivt. Individen på arbetsplatsen har en avgörande roll i hur arbetsmiljön påverkas. Genom 
individens agerande och inställning till risker och säkerhetstänkande skapas en osäkerhet på 
arbetsplatsen med en ovilja till förändring och att ta till sig ny kunskap. Kunskap eller 
egentligen okunskap diskuterades utifrån upprättande av rutiner och följsamhet till 



 

föreskrifter. Som en röd tråd genom de fem kategorier ses kommunikation som en avgörande 
del för att öka följsamheten till rutiner och föreskrifter i det dagliga arbetet. Kommunikation 
på latin heter Communicare som betyder ”göra gemensamt” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

KULTUR 

”sitter i väggarna” 
-Se hur erfaren kollega 
gör, men det är inte  
alltid rätt 

ORGANISATION 

-Ledarskap 
-Ledarfråga 

-Otydligt/brist på chefskap 
-Brist på systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
-Lågt engagemang hos 
avdelningschefen 
-Klimat 

KUNSKAP 

- Okunskap, finns inga 
lokala rutiner 

- Okunskap angående 
riktlinjer. Ingen som 
ansvarar för att påminna 
om nya upplagor 

INDIVID 
- Även om jag vet att risk 
föreligger ”så händer det 
negativa inte mig”. 

- Lättja 
- Ointresse/inser inte vikten 
av att följa riktlinjer 
-Personlighet 

- Ofullständiga rutiner i 
arbetsgruppen 

- Slarvar och tycker att det 
är OK 

- Jobbar med cytostatika i 
många år och fortsätter med 
samma rutiner 
- Ingen annan ser 

- Ovilja till förändring eller 
 att ta till sig ny kunskap 

ARBETSMILJÖ 
-Tidsbrist 

-Felaktigt utformade lokaler 
och utrustning 

-Personalbrist 
-Stressig arbetsmiljö 

-Skyddskläder 
felaplacerade 

-Avsaknad av rätt material, 
ej påfyllt, ej upphandlat 
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Vårterminen 2014 

En kartläggning genomfördes för att se fördelningen av sjuksköterskor per sjukhus i Västra 
sjukvårdsregionen som genomfört kursen under åren 2012 till 2013. Detta för att vi skall 
kunna arbeta vidare strukturerat med spridning och information om kursen.  
Under de år som kursen pågått har alla kursdeltagare i anslutning till kurssammankomsten fått 
en enkät i syfte att utvärdera själva kursens upplägg och innehåll. Denna enkät är framtagen 
av ”Lära Nära” konceptets grundare och är en standardenkät. Utvärderingen innehåller allt 
ifrån frågor om föreläsningar, kurssammankomst, litteratur, arbetsbelastning mm (se bilaga 
1).  

Enkät till sjuksköterskor och deras chefer 
Två olika enkäter utformades till kursdeltagare och deras närmaste chefer. Dessa enkäter 
testades i projektgruppen samt på våra respektive arbetsplatser för att få en validering av 
frågorna. Testgruppen kom med förslag till förtydligande och förbättringar. Efter detta 
skickades enkäten ut via ESMAKER (regionalt enkätverktyg) till de sjuksköterskor som 
genomfört utbildningen under 2012-2013 samt deras chefer. Enkäten avsedd för 
sjuksköterskor skickades ut till 153 stycken under slutet på januari 2014. De kursdeltagare 
som slutförde sin kurs strax före jul 2013 fick inte enkäten.  Detta då vi ansåg att det var för 
nära inpå avslutad kurs. Dessa (n=10) har dock i efterhand fått enkäten dvs. under våren 2014. 
Dessa svar är inte bearbetade till denna rapport. Enkäten till chefer skickades ut till 39 stycken 
under februari 2014. Respondenterna hade sedan två månader på sig att besvara enkäten. Ett 
antal påminnelser gick ut automatiskt med ett intervall av varannan vecka. 

Uppdragsgivare och Projektgrupp 
Våra uppdragsgivare är Marie Lindh, verksamhetschef för verksamhetsområde onkologi på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Nils Conradi, verksamhetschef för Regionalt 
Cancercentrum Väst. 

Projektgruppen består av det Regionala Cytostatikanätverket i Västra Sjukvårdsregionen 
tillsammans med kursledarna i Region Skåne, Flexibel utbildning samt grundarna av den 
interaktiva plattformen Lära Nära. 

4. Resultat	  
Resultatet presenteras enligt följande, sammanställning av kursutvärderingarna för 
sjuksköterskorna som genomgått kursen för cytostatikakörkort under 2012 och 2013, därefter 
kartläggningen av kursdeltagarnas sjukhustillhörighet i Västra Sjukvårdsregionen. Slutligen 
presenteras resultatet av enkätundersökningarna som skickades ut till sjuksköterskor och deras 
närmaste chefer. 
Kursutvärdering  

Under 2012 gick totalt 73 sjuksköterskor och under 2013 gick 90 sjuksköterskor den regionala 
kursen för cytostatikakörkort. Dessa arbetar alla inom cancersjukvården i Västra 
sjukvårdsregionen förutom 3 deltagare (2013) som var från Värmlands Läns landsting.  
Kursdeltagarnas bedömning av kursen som helhet visade på mycket goda resultat. Majoriteten 
värderade kursen som ”mycket bra” (2012 n=48 av 68, 2013 -n=77 av 90). Resterande 
bedömde kursen som helhet ”bra”. 

Då detta är en webbaserad kurs är det av stor betydelse att få en uppfattning om 
kursdeltagarnas värdering av kursledarnas respons, som sker on-line på de uppgifter som skall 
genomföras inom ramen för kursen. Kursdeltagarna fick värdera i en skala från 1 till 6 där 1 



 

är ”inte alls viktigt” och 6 är ” mycket viktigt”. Värderingarna under 2012 var något lägre 
jämfört med 2013. Att kursdeltagarna värderar kursledarnas insatser högre 2013 än 2012 ser 
vi som en förbättrad utveckling av kursledarskapet. 

 
Antal svarande 2012 n=66 och 2013 – n=89  
Kurssammankomsten är det enda tillfället som kursdeltagarna träffas fysiskt. Denna 
sammankomst har en viktig funktion då kursdeltagarna från olika enheter i Västra 
Sjukvårdsregionen träffas och delar med sig av sina erfarenheter. Då är möjligheterna till 
diskussion och reflektion stora. Här har vi som kursledare möjligheter att öka kursdeltagarnas 
medvetenhet om de risker som finns i det dagliga arbetet med hantering och administrering av 
cytotoxiska läkemedel på enheterna. Detta för att vi vill att de skall gå tillbaka till sina 
arbetsplatser fulla av nyförvärvad kunskap och inspiration till att kunna 
påverka/förbättra/utveckla risktänkande hos sina kollegor. I denna fråga är det låg 
svarsfrekvens på båda åren. Detta förmodar vi har att göra med att frågan ställs på ett sådant 
sätt att den lätt kan missförstås och blir därmed utelämnad. 

 
Antal svarande 2012 n= 59 och 2013 n= 76  
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En mycket viktig fråga för oss som arrangerar och för kursledarna är om kursdeltagarna anser 
sig kunna använda det dem har lärt sig i den kliniska vardagen. En ökning av andelen som 
svarat ”mycket bra” har skett från 2012 till 2013 (från 52 % till 60 %).  

 
Antal svarande 2012 n= 70 och 2013 n= 88 

Kursdeltagarna är kursens främsta förespråkare och bärare av kunskap som vi vill skall 
spridas vidare ut till alla enheter i Västra Sjukvårdsregionen. Genom denna 
informationsspridning ges fler deltagare möjlighet att själva genomföra kursen och vi får en 
”ringar på vattnet” effekt. Hela 79 % (2012) och 88 % (2013) av respondenterna skulle 
rekommendera kursen till en kollega ”i mycket hög grad”. Utbildningens styrka var 
framförallt att kursen gav kunskap och eftertanke och var en ”väckarklocka” i risktänkande. 
Andra styrkor var, att ta del av andras rutiner och erfarenheter, vid gemensam diskussion 
under kurssammankomsten. Viktigt för kursdeltagarna var också utbildningens upplägg med 
att kunna studera vid valfri tidpunkt och att utbildningen var pedagogisk. Nedan presenterar vi 
några citat från kursdeltagarnas utvärderingar. 

”Alla bör gå kursen som ger cytostatika” 
”Alla borde gå kursen innan de får hantera cytostatika” 

”God information om risker och åtgärder. Ett uppvaknande!!” 
”Att man blir medveten om riskerna” 

”För att skydda mig själv och andra samt omgivningen!” 
”Framförallt riskbedömning om avfallshantering” 

”Värdefullt att vi alla kollegor kan gå kursen för att förbättra vår arbetsmiljö” 
”Efter utbildningen har det blivit mycket diskussioner på jobbet, bra!” 

Svagheter med kursen som nämndes var att utbildningen var för inriktad på rutiner från region 
Skåne och att det saknades perspektiv från hematologi och barnonkologi. Det framkom i 
kursutvärderingen, brainstormingen samt på kurssammankomsterna att följsamhet till 
rutiner/riktlinjer brast ute på arbetsplatserna och att cheferna inte alltid följde arbetsmiljölagen 
och inte heller gav utrymme för dialog kring risktänkande och utveckling av rutiner. Vi beslöt 
oss därför att undersöka kursdeltagarnas möjligheter att inspirera verksamheten och 
kollegorna genom den nyförvärvade kunskapen kring cytostatikahantering och riskbeteende 
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Kartläggning av antalet kursdeltagare per sjukhus i Västra Sjukvårdsregionen 

I samband med bearbetning av utvärderingarna samt enkäterna till kursdeltagare och dess 
chefer ville vi ha en bild av hur fördelningen såg ut per sjukhus i Västra sjukvårdsregionen av 
de som genomfört kursen under åren 2012 till 2013. Detta för att vi skulle kunna arbeta vidare 
strukturerat med spridning och information om kursen.  

Diagrammet nedan visar spridningen av antal sjuksköterskor som gått kursen i 
cytostatikakörkort per sjukhus i Västra sjukvårdsregionen för 2012 och 2013.  

 
Diagram 3 - spridningen av antal sjuksköterskor som gått kursen i cytostatikakörkort per sjukhus i Västra 
sjukvårdsregionen för 2012 och 2013.  

Totalt antal sjuksköterskor som genomfört cytostatikakörkortet per år i Västra 
Sjukvårdsregionen för 2012 och 2013 samt totalt antal sjuksköterskor som hanterar 
cytostatika i Västra sjukvårdsregionen enligt kartläggning. Detta innebär att vi har utbildat 36 
% av sjuksköterskorna hittills. 

2012 73 

2013 90 inklusive 3 kursdeltagare från Karlstad 

Totalt antal sjuksköterskor enligt 
kartläggning genomförd 2013 

457 

 

Resultat enkätundersökning kursdeltagare 
Ett av målen är att deltagarna efter genomförd kurs skall kunna uppmärksamma de risker som 
finns i det dagliga arbetet med cytostatika. Målet är också att kunna påverka chefen och 
kollegorna till ett förändrat risktänkande genom de nyförvärvade kunskaperna kring 
cytostatikahantering för att öka säkerheten på sin enhet. Enkäten skickades ut till 153 
sjuksköterskor och svarsfrekvensen var 66,7 % (102 av 153). Av dem hade 46 gått kursen 
under 2012 och resterande (n=56) under 2013. Åldern på kursdeltagarna varierade, men 
majoriteten var mellan 40 till 59 år. 43 % av respondenterna hade över 16 år i 
sjuksköterskeyrket. Endast 6 av dem var män. 25 sjuksköterskor hade genomfört en 
utbildning i cytostatikakörkort tidigare lokalt på sin egen klinik eller kurs arrangerad av 
Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 



 

Att ha en stående punkt på arbetsplatsagendan (APT) eller andra forum för kontinuerlig 
diskussion kring de risker som finns med hantering av cytostatika i det dagliga arbetet är 
viktigt för att minimera riskerna för exponering och öka patientsäkerheten. I enkäten fick 
sjuksköterskorna svara på hur ofta de hade en stående punkt på arbetsplatsagendan innan 
kursen och därefter om de kunnat påverka sin chef till att ha dessa diskussioner oftare efter 
genomförd kurs. Blott 3 svarade att de hade regelbundna diskussioner på APT (en gång i 
månaden) innan genomförd kurs och hela 75 (73,5 %) svarade att de aldrig hade haft en 
stående punkt på APT innan kursen (diagram 4). Nio av sjuksköterskorna ansåg att de kunnat 
påverka sin chef i mycket hög grad och 27 svarade att de hade mycket låga möjligheter att 
påverka (diagram 5).  
Diagram 4    Diagram 5 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diagram 4 - Hur ofta hade din närmaste chef en stående punkt på arbetsplatsagendan (APT) för diskussion 
kring riskerna med hantering av cytostatika innan du gick kursen? 

Diagram 5 - Har du kunnat påverka din närmaste chef till att ha en stående punkt på APT kring riskerna med 
hantering av cytostatika på din arbetsplats, efter genomförd kurs? 

Trots att tillfällen till kontinuerlig diskussion på arbetsplatsträffar inte var stora hittade 
sjuksköterskorna andra möjligheter att diskutera risker med sina kollegor. 32 av 
sjuksköterskorna ansåg att dem i mycket hög grad kunnat diskutera med kollegor om risker 
med cytostatikahantering efter genomförd kurs (diagram 6). 
Diagram 6 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diagram 6 Har du kunnat, tillsammans med dina kollegor, diskutera riskerna med hanteringen av cytostatika på 
din arbetsplats, efter genomförd kurs? 

! !

!



 

Enligt AFS 2005:5 åligger det närmaste chef att genomföra årliga riskbedömningar på 
arbetsplatsen. Här ville vi undersöka om riskbedömningar gjordes på arbetsplatsen och om 
kursdeltagarna hade kunnat påverka sin chef att göra riskbedömningar efter genomförd kurs. 
33 av sjuksköterskorna hade årliga riskbedömningar medan 23 aldrig hade haft detta. En stor 
andel av sjuksköterskorna visste inte om de hade haft det. Därefter fick sjuksköterskorna 
gradera i vilken grad de kunnat påverka cheferna att ha riskbedömning årligen och det var 
endast 12 som upplevde detta i hög grad.  
Diagram 7    Diagram 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diagram 7- enligt AFS 2005:5 åligger det din närmaste chef att genomföra årliga riskbedömningar på 
arbetsplatsen. Görs detta på din arbetsplats?  

Diagram 8 - har du kunnat påverka din närmaste chef till att utföra årliga riskbedömningar efter genomförd 
kurs? 

En spillbox är en låda innehållande den skyddsutrustning som krävs för att snabbt kunna 
minska kontaminering och exponering vid spill på > 5 ml. Den skall finnas på varje enhet som 
hanterar cytostatika. Under kursen ges en genomgång av spillboxen och vi har 
uppmärksammat att alla inte har kännedom om en sådan låda. I enkäten ställdes därför frågan 
om sjuksköterskorna hade en spillbox innan kursen. Det var 77 av sjuksköterskorna som 
svarade ja på den frågan. 25 av dem hade det inte (diagram 9). Nästa fråga ville vi kontrollera 
om de 25 som inte hade en spillbox innan hade åtgärdat detta nu och införskaffat en efter 
genomförd kurs. Här svarade 18 av de 25 ja och 4 planerade att göra det. Endast 3 svarade nej 
på den frågan (diagram 10). 
Diagram 9    Diagram 10 
 

 
 

 
 

 

Diagram 9 – Hade ni en spillbox på din arbetsplats innan du gick kursen? Diagram 10 - Har du ordnat så att det 
finns en spillbox nu? 

! !

! !



 

Sjuksköterskorna fick skatta/gradera om de upplevde att arbetsplatsen hade ett gott 
risktänkande innan kursen, där 1 var instämmer inte alls och 5 instämmer helt. I diagram 11 
ser ni spridningen av skattningen där övervägande delen låg på 3. Majoriteten av 
sjuksköterskorna ansåg att klimatet på deras arbetsplats för att diskutera riskmoment hade 
blivit mer tillåtande och öppet. Diagram 12 illustrerar detta. 
Diagram 11    Diagram 12 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Diagram 11 - Tycker du att din arbetsplats hade ett gott risktänkande innan kursen? 

Diagram 12 - Tycker du att det blivit ett mer öppet klimat på din arbetsplats för att diskutera riskmoment med 
hanteringen av cytostatika efter det att du har gått kursen 

Ett av målen med kursen var att identifiera riskmoment med hanteringen av cytostatika och ge 
förslag på förbättringsmöjligheter på din arbetsplats. Vi frågade sjuksköterskorna om de 
kunnat identifiera riskmoment på sin arbetsplats och utifrån dessa gett förslag på förbättringar. 
Majoriteten av sjuksköterskorna, se diagram 13 hade identifierat riskmoment och majoriteten 
hade också gett förbättringsförslag (diagram 14) 
Diagram 13    Diagram 14 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diagram 13-Har du kunnat identifiera riskmoment? Diagram 14 – Har du gett förslag på förbättringar? 

Några förbättringsförslag från de sjuksköterskor som genomfört kursen beskrivs nedan: 
• Praktiska övningar för att medvetandegöra var vi har våra händer då vi jobbar och vid 

vilka moment det finns risk att vi kontaminerar med cytostatika 
• Beställt barriärvårdsrock 
• Ordnat med informations blad hur man handhar cytostatika 
• Upprättande av spillbox 

! !

! !



 

• Städerskan har fått utbildning. Tydligare städrutiner 
• Dubbla handskar vid administrering 
• Medvetandegöra och tydliggöra riskmoment i det dagliga arbetet 
• Cytostatikainfusion tas inte ur ytterpåsen vid upphängning.  
• Tvätta av droppställningar efter varje pat.  
• Introduktion till all ny personal  
• Ökat medvetandet om avfallshantering 
• Bättre information till alla arbetsgrupper om användandet av skyddsutrustning.  
• Uppdatering av riktlinjer på avdelningen 
• Sammansatt arbetsgrupp som jobbar med att underlätta rutinerna kring arbetet med 

cytostatika på avdelningen 

83 av sjuksköterskorna (81 %) kände att de kunde rekommendera kursen till andra kollegor i 
mycket hög grad och 53 (52 %) av dem ansåg att kursen motsvarade deras förväntningar i 
mycket hög grad. 
Resultat enkätundersökning chefer 

Syftet med enkäten var att undersöka chefers följsamhet och attityder, till deras ansvar att 
genomföra årliga riskbedömningar samt se till att alla medarbetare har den kunskap som krävs 
för hantering och administrering av cytostatika. Viktigt är att det finns rutiner inom enheten 
som är kända och att det finns möjlighet att tillsammans inom enheten diskutera risker och 
riskmoment på exempelvis arbetsplatsträffar (APT) som en stående punkt på agendan. 
Enkäten skickades ut till 39 chefer under februari 2014. Svarsfrekvensen var 56,4 % (22 av 
39). Cheferna som besvarade enkäten hade små enheter med färre medarbetare (5-15 st.) som 
administrerade och hanterade cytostatika. Chefer med större enheter var få.  Hälften av de 
som svarat har erfarenhet av chefskap mellan 2-5 år. De chefer med ansvar inom onkologi och 
hematologi är de som är mest benägna att se till att deras medarbetare får den kunskap som 
krävs.  
På frågan om cheferna skickade sina medarbetare på någon form utav utbildning gällande 
administrering och hantering av cytostatika, innan det regionala cytostatikakörkortet fanns att 
tillgå, svarade övervägande utav cheferna nej. Två av 22 svarande cheferna hade en stående 
punkt på agendan för arbetsplatsträffarna (APT) innan deras medarbetare gått 
cytostatikakörkortet. Efter att deras medarbetare genomgått cytostatikakörkortet uppger nu 65 
% av cheferna att de 1-4 ggr/år eller varje månad har detta som en punkt på APT agendan. 
Diagram 15 

 
Diagram 15 Efter det att din/dina medarbetare gått kursen har du som chef en stående punkt på 
arbetsplatsagendan (APT), för diskussion kring riskerna med hantering av cytostatika? 



 

I AFS 2005:5 angående årliga riskbedömningar åligger det varje chef att genomföra denna i 
verksamheter som hanterar cytotoxiska läkemedel. Nästan hälften av cheferna i 
enkätundersökningen svarade att de innan deras medarbetare genomgick cytostatikakörkortet 
inte genomförde årliga riskbedömningar inom sin enhet. Samma fråga om genomförande av 
årliga riskbedömningar enligt AFS som chef, men nu efter det att deras medarbetare 
genomgått cytostatikakörkortet var siffran istället 73 % av cheferna som genomförde årliga 
riskbedömningar och de som aldrig gör det är nu bara 13 %.  

Cheferna fick svara på samma fråga som sjuksköterskorna gällande spillbox inom enheten.  
91 % utav de chefer som besvarade enkäten, svarade att enheten var utrustad med spillbox 
redan innan deras medarbetare genomgått cytostatikakörkortet. Siffran steg till 100 % efter 
genomgången kurs. 

I cytostatikakörkortet ingår ett moment där medarbetarna får kunskap om identifiering av 
risker med hantering och administrering av cytostatika. I en skalfråga mellan 1-5 angående 
risktänkande hos medarbetarna inom enheten svarade 50 % av cheferna att detta fanns hos 
medarbetarna redan innan genomgånget cytostatikakörkort. Angående om cheferna observerat 
att identifieringsbenägenheten ökat hos deras medarbetare instämmer 50 % att deras 
medarbetare gjort detta efter det att de genomgått cytostatikakörkortet.  

Gällande att få förbättringsförslag från sina medarbetare om identifierade risker och 
riskmoment i det dagliga arbetet, svarade cheferna att de instämde helt i 40 % av svaren men 
ca 23 % instämde inte med att deras medarbetare i någon större utsträckning kommit med 
förbättringsförslag (se diagram 16).  
 
Diagram 16  

 
Diagram 16 Har du som chef fått förbättringsförslag utifrån de identifierade riskmomenten på din enhet? 
 
I fritext delade cheferna med sig av förbättringsförslag som lett till förändringar inom enheten 
gällande kommunikation, rutiner, riskbedömningar, skyddsklädsel och spillbox. 

• Städerskan kan se på en tavla vilka patienter som fått cytostatika, och följa 
städrutinerna. 

• All personal får utbildningen; cytostatikakörkort, och med större kunskap är det lättare 
att förstå och följa skyddsanvisningar. 

• Torka av volympumparna efter varje användning 
• Se till att rätt utrustning finns på avdelningen  
• Bra och korrekt informationsmaterial för nya medarbetare  



 

• Dialog med städpersonal 
• Undervisning till undersköterskor  
• Vi ska köpa in nya urinmätningsflaskor med lock för kvinnor 
• Ytterpåse utanpå infusionspåsen sitter numera kvar  
• Ändrad skyddsklädsel  
• Uppdaterat aktuella rutiner så att de överensstämmer med aktuella riktlinjer för trygg 

och säker hantering 
• Bättre märkning av rum där patienter vårdas som fått cytostatikabehandling senaste 5 

dygnen  
• Flera som uppmärksammat att våra ordinationsverktyg inte är bra utan behövs 

bättre/säkrare  

Avslutningsvis i enkäten på frågan om cheferna kunde rekommendera kursen till andra 
chefskollegor som är ansvariga för andra enheter som administrerar och hanterar cytostatika. 
Mer än hälften utav de tillfrågade cheferna instämmer helt med att de skulle göra detta. 
Förbättringsförslag och kursutveckling 

Nedan följer exempel på förbättringsförslag och kursutveckling för cytostatikakörkortet: 
• Hematologimodul 
• Barnonkologimodul 
• Kurs för undersköterskor 
• Kurs för lokalvårdare 
• Kurs för chefer 
• Kurs för läkare 
• Kurssammankomstens innehåll 
• Huvudkursledare på 20 % finansierad av RCC Väst 
• Utvecklat ett samarbete med Flexibel utbildning i Lund och grundarna av LäraNära 
• Författarskap i Vårdhandboken i kapitlet om cytotoxiska läkemedel 
• Ökat samarbete i det regionala cytostatikanätverket 
• Sprida information om kursen 
• Utarbeta gemensamma rutiner i Västra Sjukvårdsregionen 
• Obligatorisk utbildning för alla som hanterar cytotoxiska läkemedel 
• Patientinvolvering 

5. Slutsats	  
För att minska ofrivillig kontaminering och exponering krävs att vi följer arbetsmiljöverket 
föreskrifter (2005:1). Alla som hanterar cytostatika skall ha de kunskaper som krävs för att 
utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Detta innebär att alla medarbetare i Västra 
Sjukvårdsregionen som hanterar cytotoxiska läkemedel skall genomgå cytostatikakörkortet. 
Genom fler utbildade medarbetare ökar möjligheterna till en bättre arbetsmiljö, säkrare 
cytostatikahantering, trygg patient, följsamhet till rutiner och föreskrifter, riskanalyser och 
riskbedömningar på arbetsplatserna. Patientmedverkan kan bidra till en säkrare hantering av 
cytotoxiska läkemedel. Här finns en stor utvecklingspotential och med tillägg av patienter och 
närståendes engagemang och involvering i patientsäkerhetsarbetet skapas en tryggare och 
säkrare miljö.  

6. Diskussion	  	  
Problemet idag är att det i Sverige inte finns någon samstämmighet kring hantering av 
cytotoxiska läkemedel, detta trots den nationella Cancerstrategin där jämlik vård och 
behandling är ett utav målen, liksom de Regionala Cancercentras ansvar att stödja utbildning 



 

som leder till lika vård. Genom kursen har det regionala cytostatikanätverket ingått ett 
samarbete med region Skåne, men saknar mer nationellt samarbete och nätverkande. 
Nätverket har som fortsatt uppdrag att genom regional samverkan och strukturerad utbildning 
skapa gemensamma rutiner och ett gemensamt arbetssätt från ordination, beredning, 
administrering till utsöndring och avfallshantering inom Västra Sjukvårdsregionen.  

Den som hanterar cytostatika skall ha de kunskaper som krävs för att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert och tillfredställande sätt. Saknas kunskap är arbetsgivaren skyldig 
att se till att dessa kompletteras (AFS 2005:1). Om arbetsgivaren låter sina medarbetare gå 
denna kurs upprätthåller de kraven som de har på sig själva för att nå god arbetsmiljö och 
minska risker för medarbetarnas hälsa. Nuförtiden diagnosticeras patienter med 
cancersjukdom tidigare i sjukdomsutvecklingen och erhåller flera cytostatika kurer under 
längre perioder. Patienter med cancerdiagnos och som är i behov av cytostatikabehandling 
ställer krav att behandlande sjuksköterskor har god kunskap och kompetens i området. Om 
ingen ansvarar för kunskap och kunskapsspridning leder det till att patientsäkerhet, hälsa och 
arbetsmiljö är i fara. Detta gör att ledningens inställning är avgörande för spridning av kursen 
i cytostatikakörkort. 

Det framkom i kursutvärderingen, brainstormingen samt på kurssammankomsterna att 
följsamhet till rutiner/riktlinjer ibland saknas ute på arbetsplatserna. Vi vet att ökad följsamhet 
leder till minskad kontamination och exponering (AFS 2005:5, Sheridan-Leos 2006, 
Kyprianou 2010, Schwappach & Werneli 2010, Polovich 2011) 

Ett vanligt uttryck är att ” kulturen sitter i väggarna”. Detta påtalade också projektgruppen i 
brainstormingen där uttrycket ifrågasattes och diskussion förelåg om hur kulturen kan 
förändras till något positivt. En viktig del är att arbeta med lärandedriven organisation där nya 
erfarenheter och kunskaper sprids från individ till individ och enhet till enhet där 
gemensamma synsätt utvecklas och åstadkommer positiva handlingar som kan översättas till 
gemensamma rutiner och riktlinjer som blir vedertagna.  

Den regionala kursen i cytostatikakörkort har under 2012 och 2013 haft 163 sjuksköterskor. 
Kursen har fortsatt under 2014 och hittills i år har 47 stycken sjuksköterskor genomfört 
utbildningen. I takt med att kursen utökats med deltagare och innehåll har RCC Väst anställt 
en av nätverkets kursledare på 20 %. I pipeline bör nya kursledare engageras. Information om 
kursen behöver kunna spridas på ett enklare sätt och här ser vi en utvecklingspotential för våra 
uppdragsgivare. Kursavgiften är subventionerad för Västra sjukvårdsregionens hälso- och 
sjukvårdspersonal. Skulle mot förmodan resurserna inte kunna allokeras för fortsatt 
cytostatikakörkortskurs hamnar vi i en prekär situation gentemot Västra Sjukvårdsregionen.  

Vid framställan av resultatet från pilotutbildningen ansåg styrgruppen för Regionalt 
Cancercentrum Väst att en vidareutveckling av kursen att också innefatta undersköterskor. 
Detta har genomförts och from november 2013 är kursen öppen för undersköterskor. Hittills 
har 38 st. undersköterskor gått kursen i cytostatikakörkort som är modifierad att täcka 
undersköterskans kompetensområde. Planer finns också för att utveckla och starta kurser för 
lokalvårdare och ST-läkare. För lokalvårdare och deras chefer har kursledarna arrangerat 
lokala föreläsningar som pilot för en modifierad modul inom kursen för cytostatikakörkort. Vi 
kan också se andra förbättringsområden utifrån enkätresultat såsom att utveckla nya 
kunskapsmoduler med barnonkologi och hematologi.  
Utifrån utvärderingen av kursen i cytostatikakörkort vill vi lyfta sjuksköterskans möjlighet till 
att använda de nyförvärvade kunskaperna i den kliniska vardagen. Alla kursdeltagare har 
svarat att de kunnat använda det de lärt sig i den kliniska vardagen. Detta är oerhört viktigt för 
att minska exponering och kontaminering vilket leder till en säker arbetsmiljö. Detta är en 



 

utveckling vi önskar se utifrån syftet med kursen. Kurssammankomsten är en central del i 
kursen där möjligheterna är stora att utbyta erfarenheter och förvärva ny kunskap. För 
kursledarna är denna viktig då vi har en chans att medvetandegöra risktänkandet hos 
kursdeltagarna. Frågan om betydelsen av kurssammankomsten är denna oturligt nog 
”sammanbakad” med andra frågor, vilket gör att den försvinner i mängden. Den 
ouppmärksamme respondenten kan till och med helt utesluta att svara på denna. Därför är det 
viktigt för kursledningen genom samarbetet med LäraNära plattformens ägare att ändra i 
denna standardenkät.  
Det är anmärkningsvärt att det skiljer sig mellan de olika respondentgruppernas svar gällande 
frågan om det finns en stående punkt på agendan för diskussioner kring risker i samband med 
cytostatikahantering i det dagliga arbetet. Sjuksköterskorna som svarade att de efter 
genomförd kurs kunnat påverka sin chef i mycket hög grad var endast 9 av 153 (5 %). 65 % 
av cheferna (13 av 20 st.) uppger dock att de förändrat APT agendan till att ha en stående 
punkt 1-4 ggr/år eller varje månad kring risker.  Utbildningen har i detta fall inte haft direkt 
genomslagskraft för de dagligt verksamma sjuksköterskorna. Möjligtvis har sjuksköterskorna 
efter genomförd kurs kunnat påverka chefernas tankesätt men enligt sjuksköterskorna har 
detta inte blivit handling. Vi tror att en kurs utvecklad för enbart chefer kring deras ansvar 
utifrån lagar och föreskrifter skulle kunna vara betydelsefullt för en förändring i risktänkande 
samt kunna bidra till gemensamma återkommande diskussioner mellan chef och 
medarbetargruppen kring dagliga arbetet.  
Det visades sig i resultatet att många (46 av 102) av sjuksköterskorna inte hade kunskap om 
det genomfördes årliga riskbedömningar i den egna verksamheten före kursen i 
cytostatikakörkort. Enligt föreskrifter åligger det närmaste chef att genomföra årliga 
riskbedömningar på arbetsplatsen (AFS 2005:5). Glädjande nog ses i chefernas svar att de har 
ändrat sina rutiner och nu utför årliga riskbedömningar. Nästan hälften genomförde inte årliga 
riskbedömningar innan deras medarbetare genomgått kursen. Efter har siffran ökat med 27 %. 
Under kurssammankomsten ges undervisning om skyddsutrustning och spillboxens betydelse 
i det dagliga arbetet på alla enheter som hanterar cytostatika. Detta för att medvetandegöra 
riskbeteende och öka risktänkandet. Sjuksköterskorna i enkätundersökningen hade till stor del 
en spillbox inom sina enheter och de som inte redan infört en spillbox efter genomgången 
kurs planerade att göra detta. 

I dagligt arbete med cytotoxiska läkemedel involveras inte patienter och närstående 
systematiskt av sjuksköterskorna för att kunna upptäcka risker och allvarliga händelser 
(Schwappach & Wernli 2010). Involvering av patienter bidrar till en säkrare vård och enligt 
patientsäkerhetslagen skall patienter och närstående ges möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet (Patientsäkerhetslagen 2012). I en studie av Martin et al 2014 påvisas 
att patienter och närstående är en outnyttjad resurs i det dagliga arbetet för att minimera risker 
med cytostatika behandling. På onkologkliniken i Stockholm har man arbetat fram en 
patientbroschyr där man uppmanar patienten att själv ta aktiv del i sin läkemedelsbehandling. 
Detta genom att patienterna ställer frågor när de inte förstår eller tror att något blivit fel. På 
detta sätt kan patienterna bidra till ökad säkerhet. I denna broschyr behandlas 
läkemedelsbehandling generellt med en mindre del om cytostatikabehandling 
(Patientbroschyr Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset). Utifrån resultatet 
av enkäterna, diskussion i projektgruppen, litteraturstudier samt våra egna erfarenheter av 
patient/närstående involvering ser vi en stor utvecklingspotential i Västrasjukvårdsregionen 
för utveckling av ett förbättrat patientsäkerhetsarbete genom patient/närstående involvering.  



 

7. Lärande	  och	  Reflektioner	  
Att vara två som skriver ett projektarbete är både positivt och negativt. Det positiva är alla 
berikande diskussioner som för arbetet framåt. Det negativa är tidsaspekten för möten. Ett 
annat problem har varit att projektgruppen varit utspridd dels i regionen, men också i region 
Skåne. Detta har gjort att vi inte kunnat bolla tankar och idéer så ofta som vi önskat. Arbetet 
med detta projekt har varit lärorikt och vi ser detta enbart som en början, en god grund för 
fortsatta utveckling av projektet. Nackdelen om man endast ser projektet som en del i kursen 
har vi inte begränsat oss. Detta har gjort arbetet stort, men i förlängningen ser vi nyttan av 
omfattningen. Med facit i hand kan vi se att det är mycket arbete med att producera, 
distribuera, analysera och sammanfatta tre olika enkäter till ett stort antal respondenter. Vår 
naivitet gällande utformning av enkäter med frågor samt svarsalternativ som ger tydlig 
indikation på våra frågeställningar har försvårat analysen.   
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