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Introduktion: Under 1970-talet kom den yrkesmässiga exponeringen i samband med 

behandling med antineoplastiska läkemedel (ANL) i fokus. Exponeringen kan uppstå vid 

beredning, administrering, hantering av spill, avfall och utsöndring från patient. Vid 

långvarig exponering eller enstaka högdos exponeringar av dessa läkemedel finns en 

förhöjd risk för genetiska skador och/eller cancer. Syfte: Syftet med litteraturstudien var 

att belysa de orsaker som bidrar till att sjuksköterskan exponeras för ANL i tjänsten. 

Metod: Litteraturstudien genomfördes med utgångspunkt i Polit och Becks struktur för 

arbete med litteraturstudier i nio steg. Databaser som användes för litteratursökning var 

Cinahl och PubMed. Databearbetningen av materialet från litteratursökningen utfördes 

med en induktiv ansats. Resultat: Fem teman i materialet framträdde varefter resultaten 

bearbetades. Identifierade teman var arbetsmiljö & arbetskultur, riktlinjer & 

säkerhetsrutiner, utbildning & uppföljning, attityd & följsamhet samt kultur & kontext. 

Utifrån dessa undergrupper framträdde två huvudteman till varför sjuksköterskor 

exponeras för ANL i tjänsten: organisatoriska orsaker samt personliga orsaker. Slutsats: 

För en mer säker hantering av ANL för sjuksköterskor är det viktigt att det finns ett tydligt 

stöd från organisationen i form av riktlinjer, kontroller, uppföljning, utrustning och 

utbildning. En ökad kunskap ger en positiv påverkan på attityder till användning av 

personlig skyddsutrustning vid hantering. 
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1. Introduktion 

Det var under 1970-talet som den yrkesmässiga exponeringen i samband med behandlingar 

med antineoplastiska läkemedel (ANL) kom i fokus, enligt National Institute for 

Occupational safety and Health (NIOSH) (NIOSH 2016). I Sverige regleras hantering och 

administrering av ANL i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring Cytostatika och andra 

läkemedel med bestående toxisk effekt (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 

2005:5). Där tydliggörs hur hantering av läkemedel som påverkar arvsmassan och/eller är 

cytotoxiska kan medför särskilda risker för arbetstagaren, och klassificeras som särskilt 

farliga läkemedel. Yrkesexponering kan uppstå i ett flertal arbetssituationer och påverka 

arbetstagare inom hälso- och sjukvården. Exponeringen kan uppstå vid beredning, 

administrering, hantering av spill, avfall och utsöndring från patient (AFS 2005:5).   
 

1.1 Begreppsdefinitioner 

Två vanligt förkommande begrepp i den litteratur som behandlar den yrkesmässiga 

hanteringen och exponeringen som är relaterad till läkemedel med cytotoxisk och/eller 

genmuterande effekt förklaras nedan. 

 

1.1.1 Antineoplastiska läkemedel  

Antineoplastiska läkemedel (ANL) är en samlingsterm för läkemedel med cytotoxisk effekt 

som används främst vid behandling av olika typer av cancer, men också vid behandling av 

vissa andra sjukdomar som t.ex. Multipel Skleros (MS) (Lednicer 2015). Cytotoxisk effekt 

definieras enligt NIOSH (2016) som att läkemedelspåverkan påvisats på ett eller flera av 

följande sex områden; carcinogenitet, teratogenitet, reproduktionsstörande, organpåverkan 

redan vid låga doser, genpåverkan samt nya läkemedel som i sin struktur liknar de läkemedel 

som tidigare bedömts som skadliga (NIOSH 2016). Behandling med ANL vid cancer syftar 

främst till att stoppa tumörens tillväxt och/eller medverka till att cancerceller dör. Läkemedlen 

kallas antineoplastiska då termen neoplasi står för en onormal cellförändring (Lednicer 2015). 

 

1.1.2 Personlig skyddsutrustning  

I internationell forskning används begreppet Personal Protective Equipment (PPE) för att 

beskriva den utrustning som personalen rekommenderas att använda för att skydda sig själv 

mot exponering och samtidigt skydda patienter och arbetsytor mot kontaminering. I begreppet 

inkluderas handskar, förkläden, skyddsrock, visir och inandningsskydd (NIOSH 2016). 

Motsvarande utrustning i Sverige benämns som personlig skyddsutrustning (AFS 2009:6). 

1.2 Bakgrund  

Tidig forskning påvisade att sjuksköterskor påverkats av yrkesexponering vid hantering av 

ANL, vilket kunde ses vid undersökning av sjuksköterskornas blod och urin. Forskarna 

identifierade ett ökat antal kromosomavvikelser i blodet samt en ökning av mutagena ämnen i 

urinen (NIOSH 2004). Resultaten bidrog till att stärka bestämmelser kring arbetsmiljön, och i 

Sverige var detta arbete främst inriktat på beredning och administrering av ANL inom hälso- 

och sjukvården (AFS 2005:5).  De skärpta bestämmelserna innebar att specifik utrustning 

skulle användas vid beredning så som skyddsbox/dragskåp samt att personlig 

skyddsutrustning som speciella handskar och skyddskläder skulle bäras av personalen vid all 
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hantering av ANL. Efter denna skärpning minskade förekomsten av mutagena ämnen i 

sjuksköterskornas urin till under spårbar nivå (AFS 2009:6). Genom utveckling av 

analysmetoder har senare forskning påvisat att yrkesexponering trots dessa säkerhetsåtgärder 

ändå fortsatt påverka sjuksköterskors hälsa (Elshaer 2018; Kyprianou et al. 2010; Rizalar et 

al. 2012; Zhang et al. 2016). 

1.3 Historiskt perspektiv på ANL och deras verkningsmekanismer 
Det finns olika ANL som används vid behandling av cancer, som tillhör olika 

läkemedelsgrupper. Några vanligt förekommande läkemedelsgrupper är alkylerande medel, 

antimetaboliter, hormonantagonister och antracykliner (Lednicer 2015). 
  

Under mitten av 1940-talet användes ett av de första ANL preparaten. Preparatet tillhörde 

läkemedelsgruppen alkylerande medel och fick det generiska namnet Mustine. Preparatet var 

en utveckling av den gas som användes vid krigföring under första världskriget, sulfur 

mustard (I-1), mer känd som Senapsgas.  Efter kriget kunde läkare se en minskad 

hematopoes, vilket innebär en minskad utveckling av blodkroppar, hos flera av de soldater 

som hade varit utsatta för senapsgasen. Alkylerande medel verkar genom att binda in till 

cellens kärna på ett sådant sätt att den förlorar förmågan att dela sig. Läkemedelsgruppen 

används fortfarande idag men utvecklingen av nya alkylerande medel är begränsad (Lednicer 

2015). 
 

En alternativ cancerbehandling involverar användning av antimetaboliter. Med 

antimetaboliter avses de preparat som verkar genom att hämma de enzymer som ansvarar för 

reparation och produktion av deoxiribonukleinsyra (DNA) och ribonukleinsyra (RNA) 

(Lednicer 2015). Mellan åren 1970-1990 utvecklades läkemedelsgruppen 

hormonantagonister som verkar genom att hämma hormonproduktionen vid hormonberoende 

tumörer hos kvinnor och män. Exempel på hormonberoende tumörer kan vara 

äggstockscancer eller testikelcancer. En variant av antibiotika som är celltoxisk, och därför är 

effektiv som cellgift, ingår i gruppen antracykliner. Antracykliner verkar genom en 

kombination av olika mekanismer som bindning av fria radikaler, spjälkning av DNA, 

bindning till DNA samt cellmembrans- påverkan. Antracykliner är mycket vävnadstoxiska 

(Lednicer 2015). 

1.4 Risker vid exponering av ANL 
Det finns en stor variation i hur toxiska läkemedel ska hanteras relaterat till aktuell 

beredningsform samt sammansättningen av verksamma substanser i preparatet, vilket innebär 

att olika riktlinjer för hantering och administrering av olika ANL kommer vara aktuella 

(NIOSH 2016). Enligt AFS (2005:5) är de olika beredningsformerna också förknippade med 

olika stor risk för exponering. Hantering av flytande läkemedel innebär ökad risk för 

exponering jämfört med hantering av tabletter och/eller kapslar, då det kan innebära risk för 

stänk, sprut och läckage. Dock kan en felaktig hantering av tabletter och/eller kapslar leda till 

dammexponering. Sjuksköterskor kan också exponeras för ANL genom förångning om 

läkemedel spills. Ytterligare exponeringsrisk kan ses vid omvårdnaden av patienter som står, 

eller nyligen har stått, under behandling då patienter utsöndrar cytotoxiska ämnen fem dygn 

efter avslutad behandling (AFS 2005:5).  
 

Vid långvarig exponering eller enstaka högdos exponeringar av dessa läkemedel finns en 

förhöjd risk för genetiska skador och/eller cancer (AFS 2009:6). Serap et al. (2016) jämförde 

fysisk påverkan hos sjuksköterskor som hanterade och administrerade ANL med en 
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kontrollgrupp av sjuksköterskor som inte hanterade dessa läkemedel. Jämförelsen påvisade en 

signifikant skillnad mellan grupperna beträffande symtomen håravfall och yrsel som 

noterades oftare hos den gruppen av sjuksköterskor som hanterade och administrerade ANL 

(Serap et al. 2016). Vid direkt hudkontakt med dessa läkemedel har lokal irritation och 

allergiska reaktioner i hud och slemhinnor identifierats som de vanligaste symptomen 

(Kyprianou 2010). Vissa läkemedel kan absorberas genom huden och därmed påverka hela 

organsystem, vilket kan leda till nedsatt funktion (AFS 2005:5). 
 

Forskning påvisar att ANL kan vara reproduktionsstörande, vilket innebär att både mäns och 

kvinnors förmåga till fortplantning störs. I allvarligare fall kan detta även leda till sterilitet 

(AFS 2005:5; NIOSH 2016). Studier påvisar en förhöjd risk för att föda barn med låg 

födelsevikt, ökad risk för missfall, spontana aborter och dödfödda barn hos kvinnor som har 

tillrett och administrerat cytotoxiska läkemedel (Kyprianou 2010; Momeni et al. 2013; 

NIOSH 2016). 

1.5 Reglering av ANL i Sverige 
Idag regleras hantering av ANL inom hälso- och sjukvården i Sverige genom 

arbetsmiljöverkets föreskrifter kring cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk 

effekt (AFS 2005:5; AFS 2009:6). I författningssamlingen tydliggörs att arbetsgivaren har 

skyldighet att utföra riskbedömningar av de läkemedel som skall administreras. 

Riskbedömningarna skall dokumenteras skriftligt, samt att arbetstagare skall hållas 

informerade. (AFS 2005:5). 
  
Enligt AFS (2005:5) skall arbetsgivare inom hälso- och sjukvården bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, vilket innebär att systematiskt undersöka, planera och följa upp 

verksamheten. Genom detta arbete avser arbetsmiljöverket att förebygga exponering av 

läkemedel för att på så sätt undvika att bestående skada hos hälso- och sjukvårdspersonal 

uppstår. För att hantera och administrera ANL ska personalen fått information och kunskap 

gällande läkemedels toxiska effekter och vilka hälsorisker som föreligger vid exponering 

(AFS 2005:5).  

 

Beredning av ANL får endast utföras i speciellt utrustade lokaler och på arbetsplatserna skall 

det finnas hanterings- och skyddsinstruktioner som informerar arbetstagaren om de 

bestämmelser som finns kring läkemedlen (AFS 2005:5). Instruktionerna ska även tydliggöra 

hur spill, avfall och utsöndringar skall hanteras och hur avfall skall förvaras. När arbete med 

ANL utförs skall personlig skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar 

användas, finns det risk för exponering genom stänk i ansiktet skall visir bäras. Utrustningen 

skall finnas i nära anslutning till den lokal där beredning och/eller administrering utförs. 

Skulle arbetstagaren trots allt exponeras via huden eller ögonen skall området sköljas med 

stora mängder vatten. Den personal som hanterar ANL har skyldighet att rapportera 

avvikelser i samband med yrkesmässig exponering av läkemedel till avdelningschef, denna 

rapport skall ske skriftligt (AFS 2005:5). 

1.6 Problemformulering 
Trots den samlade kunskap som idag finns inom området påvisar mycket av den 

internationella forskningen som gjorts att sjuksköterskor fortfarande utsätts för exponering av 

ANL. Exponeringen sker i situationer vid hantering och administrering av ANL, men också 

vid omvårdnaden av patienter som står under behandling av dessa läkemedel, vilket 

föranleder litteraturstudiens ansats att undersöka varför detta sker. 
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1.7 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa orsaker som bidrar till att sjuksköterskan 

exponeras för antineoplastiska läkemedel i tjänsten. 
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2. Metod 

För att få en uppfattning om orsaker som bidrar till att sjuksköterskan utsätter sig för 

exponeringsrisker i samband med hantering av ANL, har arbetet grundats på metoden 

litteraturstudie. En metod vilken även benämns som en litteraturöversikt inom den 

vetenskapliga forskningen (Forsberg & Wengström 2016).  

 

Polit och Beck (2017) strukturerar arbetet med litteraturstudier i nio steg. I steg ett formuleras 

ett syfte som svarar på den forskningsfråga som ligger till grund för studien. I steg två 

bestäms den sökstrategi som studien kommer att vila på genom val av adekvata databaser, 

sökord samt inklusions- och eventuella exklusionskriterier. Som steg tre enligt strukturen 

genomförs databassökningar som också dokumenteras. I steg fyra kontrolleras hur titel och 

eventuell sammanfattning (abstract) svarar mot studiens syfte. Vidare i steg fem granskas de 

artiklar där titel och abstract funnits relevanta i sin helhet, och kontrolleras om de 

överensstämmer med syftet i litteraturstudien. Därefter granskas ”major subject” i de utvalda 

artiklarna för att eventuellt finna nya sökord, och därmed nya relevanta artiklar för ämnet. I 

steg sex skapas en kortfattad sammanfattning av varje artikel. Steg sju innebär att de utvalda 

artiklarna sedan granskas med utgångspunkt i specifika granskningsmallar. I steg åtta 

analyseras artiklarnas innehåll och kategoriseras därefter i teman. Slutligen i steg nio 

sammanställs artiklarnas resultat. 
  

Det är med utgångspunkt i denna struktur som litteraturstudien genomfördes. Steg ett där ett 

syfte formulerades, som svarade mot den underliggande forskningsfrågan som från början 

väckte intresse för ämnet, presenteras ovan i introduktionsavsnittet. Steg två-fem presenteras 

nedan under avsnittet för litteratursökning. I avsnittet för urval återges steg sex-sju, och steg 

åtta-nio behandlas under avsnittet för databearbetning och analys. 

2.1 Litteratursökning 

Att välja rätt databaser för en litteraturstudie är av stor vikt för att nå ett adekvat resultat enligt 

Karlsson (2015). Sökning i databaserna Comulative Index to Nursing and Allied Health 

Litterature (Cinahl) samt Public Medline (PubMed) låg till grund för litteraturstudien. Artiklar 

söktes utifrån specifika tesarustermer som i Cinahl benämns Major-Heading (MH) respektive 

Medical Subject Heading (MeSH) i PubMed. 
  

2.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i Cinahl var artiklar publicerade mellan 20090101-20190201 som var peer 

reviewed bedömda. För sökmotorn PubMed inkluderades artiklar publicerade mellan 

20090101-20190201 där samtliga artiklar var indexerade för Medline, vilket innebär att 

artikeln blivit granskad. Endast artiklar publicerade på engelska eller svenska inkluderades i 

litteraturstudien.  
 

Review-artiklar exkluderades då endast primärkällor bygger resultatet i litteraturstudien. 
 

2.1.2 Cinahl 

Sökorden som användes i Cinahl var: (MH) Antineoplastic Agents, (MH) Occupational 

Exposure, (MH) Occupational Diseases, (MH) Occupational Hazards, (MH) Nurses, (MH) 

Nursing Staff, Hospital, (MH) Nurse Attitudes. Sökning på respektive sökord i Cinahl 

presenteras i sökning S1 till och med S7 utan några avgränsningar i tabell 1 nedan. Sedan 

kombinerades S2, S3 samt S4 med OR-funktionen för att bredda sökningen så att den fångar 



 

 9 

in olika aspekter av yrkesrelaterade risker, vilket resulterade i sökning S8. Sökning S8 

kombinerades sedan med S1 och S5 i AND-funktionen för att avgränsa eventuella 

yrkesrelaterade situationer för sjuksköterskan vid hantering av ANL och presenteras i sökning 

S9. I det steget lades även inklusionskriterierna in för publiceringsintervall samt peer 

reviewed, vilket resulterade i 23 artiklar. Därefter kombinerades sökning S5, S6 samt S7 med 

OR-funktionen som resulterade i sökning S10. Sökning S10 kombinerades sedan med 

sökning S1 i AND-funktionen för att belysa sjuksköterskans inställning och upplevelse av att 

hantera ANL, och presenteras i sökning S11. Även sökning S11 behandlades med filter för 

publiceringsintervall och peer reviewed som resulterade i 55 artiklar. 
 

 

 
Tabell 1. Presentation av databassökningar i Cinahl 

Sökning Datum Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 190124 (MH) Antineoplastic Agents 38 941   
  

S2 190124 (MH) Occupational Exposure 16 786   
  

S3 190124 (MH) Occupational Diseases 8 805   
  

S4 190124 (MH) Occupational Hazards 5 489   
  

S5 190124 (MH) Nurses 54 028   
  

S6 190124 (MH) Nursing Staff, Hospital 17 338   
  

S7 190124 (MH) Nurse Attitudes 26 098   
  

S8 190124 S2 OR S3 OR S4 27695   
  

S9 (i) 190124 S8 AND S1 AND S5  23 14 4 3 

S10 190124 S5 OR S6 OR S7 93229 
   

S11 (i) 190124 S10 AND S1 55 26 (*14) 5 4 

Total 
   

26 9 7 

 * = Interna dubbletter   

 i = inklusionskriterier används 
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2.1.3 PubMed 

I PudMed användes sökorden: (MeSH) Antineoplastic Agents, (MeSH) Occupational 

Exposure, (MeSH) Occupational Diseases, (MeSH) Nurses, samt Attitude of Nurses. Sökning 

på respektive sökord i PubMed presenteras i sökning S1 till och med S5 utan några 

avgränsningar i tabell 2 nedan. Sökning S1 - S4 är sökta på MeSH-term medan sökning S5 är 

en fritextsökning. Sökning S2 samt S3 kombineras med OR-funktionen för att bredda 

sökningen så att den fångar in olika aspekter av yrkesrelaterade risker, vilket resulterade i 

sökning S6. Sökning S6 kombinerades sedan med S1 och S4 i AND-funktionen för att 

avgränsa eventuella yrkesrelaterade situationer för sjuksköterskan vid hantering av ANL och 

presenteras i sökning S7. I det steget lades även inklusionskriterierna in för 

publiceringsintervall vilket gav 35 artiklar. Därefter kombinerades sökning S4 samt S5 med 

OR-funktionen som resulterade i sökning S8. Sökning S8 kombinerades sedan med sökning 

S1 i AND-funktionen för att belysa sjuksköterskans inställning och upplevelse av att hantera 

ANL, och presenteras i sökning S9. Även sökning S9 behandlades med filter för 

publiceringsintervall vilket resulterade i 191 artiklar. 
  

Tabell 2. Presentation av databassökning i PubMed 

Sökning Datum Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 190201 (MeSH)Antineoplastic Agents 385 802   
  

S2 190201 (MeSH) Occupational Exposure 59 889   
  

S3 190201 (MeSH) Occupational Diseases 126 623   
  

S4 190201 (MeSH) Nurses 83 968   
  

S5 190201 Attitude of nurses 44 532   
  

S6 190201 S2 OR S3 170 552   
  

S7 (i) 190201 S6 AND S1 AND S4 35 18 (**6) 3 3 

S8 190201 S4 OR S5 112 965   
  

S9 (i) 180201 S8 AND S1 191 29 (*12, **9) 2 2 

Totalt 
   

20 5 5 

* = Interna dubbletter  

** = Externa dubbletter  

i = inklusionskriterier används 
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 2.1.4 Kompletterande sökning 

Efter att samtliga artiklar lästes i fulltext för att bekräfta relevans för syftet, kontrollerades de 

indexerade sökorden i de utvalda artiklarna från databas-sökningarna i Cinahl och PubMed. 

Kontrollen utfördes för att identifiera eventuella sökord som kunde komplettera 

datainsamlingen för litteraturstudien. Major Heading-termen ”Occupational Safety” 

identifierades som vanligt förekommande indexerat sökord i Cinahl-artiklarna. För att 

kontrollera hur detta sökord påverkade utfallet av datainsamlingen utfördes en ny sökning i 

Cinahl där “MH Occupational Safety” adderades till sökning S8 (MH occupational exposure, 

MH occupational disease, MH occupational hazards) med OR-funktionen. Denna sökning 

tillsammans med “MH Nurses” och “MH Antineoplastic Agents” i AND - funktion 

resulterade i två nya artiklar. Ingen av dessa artiklar stämde överens med litteraturstudiens 

syfte. Vid kontroll av indexerade MeSH-termer i PubMed identifierades inga nya 

kompletterande sökord som var mer vanligt förekommande än andra. Ingen ny sökning i 

databasen bedömdes vara nödvändig.   

2.2 Urval 
Sammantaget för de två databassökningarna blev summan 305 artiklar. Efter att titel och 

abstrakt hade granskats, samt att interna och externa dubbletter exkluderats återstod 46 

artiklar (urval 1). De valda artiklarna som kvarstod i urval 1 granskades i fulltext. Artiklar 

som inte passade till studiens syfte, eller artiklar som i fulltext publicerats på annat språk än 

engelska eller svenska, exkluderades i urval 2. Efter denna granskning kvarstod 14 artiklar 

som till urval 3 behandlas utifrån Polit och Beck (2017) granskningsmallar för kvalitativa 

samt kvantitativa artiklar.  

Efter vetenskaplig kvalitetsgranskning exkluderades två artiklar. Den ena utifrån 

bedömningen att metodbeskrivning och analys var bristfällig. Den andra artikeln bedömdes 

inkludera ett för litet antal deltagare för att inkluderas. Efter utförd granskning av de 14 

artiklar från urval 2 kvarstod sammantaget tolv artiklar i urval 3 som underbygger resultatet i 

litteraturstudien. 

“Factors influencing oncology nurses´use of hazardous drug safe-handling precautions” av 

Polovich och Clark (2012) samt “Adherence to safe handling guidelines by health care 

workers who administer antineoplastic drugs” av Boiano et al. (2014) identifierades som 

vanligt förekommande referenslitteratur i de valda resultatartiklarna. Efter granskning av de 

två artiklarna bedömdes de vara relevanta för litteraturstudiens syfte och svarade även mot 

kriterierna i Polit & Becks (2017) granskningsmall och inkluderades därmed som 

resultatartiklar. Totalt grundades litteraturstudien på 14 artiklar. 

2.3 Databearbetning och analys 
Alla artiklar kodades utifrån databas, sökning i sökmotorn samt nummer i sökningen sorterat 

på bokstavsordning utifrån titel. Artiklarnas kodning återfinns i artikelmatrisen (bilaga 1). 

Databearbetningen av materialet från litteratursökningen utfördes med en induktiv ansats. Vid 

genomläsningen av artiklarna i sin helhet kunde vissa återkommande teman noteras. 

Relevanta delar av resultaten i artiklarna markerades med färg och berörda teman noterades 

på artiklarnas framsida samt i marginalen vid respektive färgmarkering. För att på ett mer 

överskådligt sätt strukturera resultaten i de valda artiklarna användes ett exceldokument där 

identifierade teman markerades utifrån förekomst i resultatdelarna. Flertalet av artiklarna 
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inkluderade flera teman och en tematisk översikt ses i tabell 3 i resultatavsnittet. Identifierade 

teman byggde resultatet för litteraturstudien. 

2.4 Forskningsetiska överväganden 
Det är viktigt att alla artiklar som ingår i en litteraturstudie redovisas och att alla resultat 

presenteras (Forsberg & Wengström 2016). Vid urval 1 valdes de artiklar ut, som utifrån titel 

och abstract, svarade mot syftet för litteraturstudien, utan att någon egen värdering eller 

förväntan har lagts in i artikelvalet. De artiklar som kom att inkluderas i det fortsatta arbetet 

vid senare urval, var etiskt granskade av en etisk kommitté. Enligt Vetenskapsrådet (2017) 

ingår i en sådan granskning en bedömning där forskningskravet och individskyddskravet fått 

vägas mot varandra.   

 

Fabricering, falsifiering samt plagiering är olika aspekter av de forskningsetiska 

överväganden för författare som Polit & Beck (2017) tar upp. Något som referenshanteringen 

i denna studie syftade till att klargöra. Citat i litteraturstudien återgavs på originalspråk för att 

undvika eventuella feltolkningar. 
  

Forskningsetiska överväganden handlar till stor del om att hitta en balans mellan olika 

intressen. Kunskapsintresset är ett, integritetsintresset ett annat. Utifrån det väcker till 

exempel hanteringen av integritetskänsligt material frågor om forskarens och medverkande 

personers intressen, men också vem som faktiskt äger ett forskningsmaterial (Vetenskapsrådet 

2017). För att hantera forskningsmaterialet utifrån dessa aspekter återges resultat och även 

diskussion i litteraturstudien med referens till den källa som bedöms äga innehållet. 
  
  

  



 

 13 

3. Resultat 

Litteraturstudien baserades på 14 vetenskapliga artiklar varav nio kvantitativa, två kvalitativa 

och tre Mixed-Methods studier, som alla presenteras i artikelmatrisen (bilaga 1). Studien 

syftade till att belysa de orsaker som bidrar till att sjuksköterskan exponeras för ANL i 

tjänsten. Databearbetning och analys resulterade i två huvudteman: organisatoriska orsaker 

samt personliga orsaker. Organisatoriska orsaker baserades på tre underteman Arbetsmiljö & 

arbetskultur, Riktlinjer & säkerhetsrutiner samt Utbildning & uppföljning. Personliga orsaker 

byggdes av två underteman Attityd & följsamhet samt Kultur & kontext. Flertalet av artiklarna 

inkluderade flera teman och presenteras i tabell 3.  
 

Tabell 3. Tematiskt resultatbearbetning 

Artikel- 

Kodning 

Arbetsmiljö & 

arbetskultur 

Riktlinjer & 

säkerhetsrutiner 

Utbildning & 

uppföljning 

Attityd & 

följsamhet 

Kultur & 

kontext 

C9:1 
  

X 
 

X 

C9:2 X X 
   

C9:3 X X X X 
 

C11:1 X X X 
  

C11:2 X 
 

X X 
 

C11:3 X X X X X 

C11:4 
  

X 
  

P7:1 
 

X X X 
 

P7:2 X 
 

X 
  

P7:3 
 

X 
 

X X 

P9:1 X 
  

X 
 

P9:2 
  

X X 
 

Extern:1 
  

X X 
 

Extern:2 X X X X 
 

 

 

3.1 Organisatoriska orsaker 

Hur arbetsuppgifter organiseras och fördelas, samt den arbetsmiljö där arbetsuppgifterna 

utförs, påverkade de möjligheter som sjuksköterskan har att utföra arbetet på ett säkert sätt.  
 

3.1.1 Arbetsmiljö & arbetskultur 

Hög arbetsbelastning, underbemanning och övertid var orsaker som ett flertal tillfrågade 

sjuksköterskor i olika undersökningar angav som anledning till att de inte följde de 

rekommendationer som fanns för hantering av ANL (Silver et al. 2016; Topçu & Beser 
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2017).  Fyra av tio respondenter i Silver et al. (2016) undersökning gav uttryck för att deras 

arbetsplatser var underbemannade i förhållande till arbetsuppgifter och/eller antal patienter.  

Frekvensen av antalet administreringar som utfördes medförde en ökad exponeringsrisk, där 

100 administreringar under en sexveckorsperiod angavs som en gräns för förändring på 

kromosom 5 och 7 (McDiarmid et al. 2010). Ett samband mellan ett ökat antal patienter 

och/eller behandlingar per sjuksköterska och en minskad användning av personlig 

skyddsutrustning kunde samtidigt ses hos Polovich och Clark (2012). Något som Silver et al. 

(2016) också påvisade i deras undersökning, samt att användandet av personlig 

skyddsutrustning minskade vid längre tids tjänstgöring.  

Organisationens och chefernas attityd till arbetsmiljön togs upp som viktiga aspekter för att 

kunna arbeta på ett mer säkert och medvetet sätt, vilket även bidrog till att undvika 

yrkesmässig exponering av ANL (Topçu & Beser 2017). I DeJoy et al. (2017) studie från 

USA svarade nästan samtliga respondenter (98%) att deras arbetsgivare ombesörjde att det 

fanns “spill-kit” på plats, för en säker hantering av restprodukter. I Egypten var förhållandet 

ett annat enligt Elshaer (2018) där endast 8,1 procent av sjuksköterskorna angav en korrekt 

och säker hantering av avfall.  En orsak som påverkade användningen av personlig 

skyddsutrustning negativt var när arbetsgivaren inte ombesörjde att sådan utrustning fanns 

enkelt tillgänglig vid plats för beredning och/eller där administrering sker (Polovich & Clark 

2012; Topçu & Beser 2017).  
 

Att lokalerna är utformade på ett sätt som är lämpligt för hantering av ANL är något som 

Kyprianou et al. (2010) lade fokus på. Nästan fyra av tio sjuksköterskor som deltog i den 

undersökningen angav att de hanterade ANL i lokaler utan korrekt ventilation. Till bristen på 

korrekt ventilation kunde ett av resultaten i Callahan et al. (2016) studie kopplas där 31 

procent av sjuksköterskorna inte var medvetna om att gas och ånga från ANL kan komma in i 

kroppen via huden och munslemhinnan (Callahan et al. 2016). 
 

Callahan et al. (2016) påvisade att arbetskulturen, hur sjuksköterskor förhåller sig till varandra 

och varandras kunnande och erfarenheter, påverkade hur arbetsuppgifter planerades. 

Arbetskulturen var enligt Polovich och Clark (2012) av stor betydelse för hur sjuksköterskor 

utförde sitt arbete. Som exempel tog de upp hur medarbetare valde att förhålla sig till ANL, 

vid hantering och administrering, påverkade hur andra sjuksköterskor agerade i liknande 

situation. De såg att en svag kultur påverkade användningen av personlig skyddsutrustning på 

ett negativt sätt, medan en stark kultur bidrog till en mer säker hantering och administrering 

(Polovich & Clark 2012).  
 

 3.1.2 Riktlinjer & säkerhetsrutiner 

En förutsättning för en minskad yrkesexponering av ANL var enligt Boiano et al. (2015) att 

arbetsgivare håller personalen väl informerad om, och införstådd i, gällande säkerhetsrutiner. 

Följsamheten till riktlinjer och säkerhetsrutiner påverkas om det, som i Boiano et al. (2015) 

undersökning, framkommer att var femte respondent inte ens var medvetna om ifall deras 

arbetsgivare hade säkerhetsrutiner för beredning av ANL. Ett engagerat ledarskap som 

arbetade aktivt med säkerhetsrutiner ansågs i DeJoy et al. (2017) studie vara avgörande för ett 

gott säkerhetsarbete. I Polovich och Clark (2012) studie framkom det att 25 procent av 

vårdgivande organisationer inte hade uppdaterade riktlinjer och/eller säkerhetsrutiner rörande 

hantering av ANL. Vilket medförde att de anställda då inte fick korrekt information och 

vägledning i detta avseende (Polovich & Clark 2012). En sjuksköterska som intervjuades i 

Topçu och Besers (2017) studie uttryckte avsaknaden av organisatoriskt stöd enligt följande: 
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This unit is not considered as risky; I have to say it has full of  

risks. They ask for feedback about its risks. However, neither  

the Ministry of Health nor the hospital administration considers  

this unit as risky. (Topçu & Beser 2017, s. 276) 
 

Enligt McDiarmid et al. (2010) var det viktigt att arbetsgivare försäkrade sig om att 

säkerhetsrutiner kontinuerligt uppdaterades med nya kunskaper gällande exponeringsrisker. 

När arbetsgivaren hade tydliga rutinbeskrivningar för hantering av ANL såg Silver et al. 

(2016) ett tydligt samband med lägre förekomst av spill och därmed minskad exponeringsrisk. 

I den intervjustudien som utförde i Taiwan uttryckte respondenterna att de riktlinjer som 

fanns angående användningen av personlig skyddsutrustning upplevdes som tidskrävande, 

och att det inte heller genererade i en mer säker hantering av ANL (Chen et al. 2016). Den 

upplevda tidsbristen var ytterligare en orsak som angavs i studien till att sjuksköterskor valde 

att inte förhålla sig till rekommenderade riktlinjer. En av de intervjuade respondenterna 

utvecklade svaret: ”I would not delay my work schedule by spending the time to wear PPE ” 

(Chen et al. 2016, s E34). Istället angav flera av deltagarna att deras yrkeserfarenhet var det 

bästa skyddet mot exponering. Flera sjuksköterskor i studien ansåg att de årliga 

undersökningarna där deras blod, lever- och njurfunktion undersöktes bekräftade om de 

hanterade ANL på ett säkert sätt (Chen et al. 2016). 
 

3.1.3 Utbildning & uppföljning 

Att ha rätt utbildning för sina arbetsuppgifter angav Alehashem och Baniasadi (2018) vara av 

stor vikt för att minska den yrkesmässiga exponeringsrisken. De påvisade även att en högre 

kunskapsnivå påverkade sjuksköterskans förmåga att själv kritiskt granska och värdera ny 

information inom området (Alehashem & Baniasadi 2018). Att erbjudas utbildning kring 

ANL innan en anställning påbörjades var något som deltagarna i Topçu och Beser (2017) 

studie poängterade som mycket viktig, vilket då skulle medföra en mer säker och korrekt 

hantering av läkemedlen (Topçu & Beser 2017). En organisation som kontinuerligt erbjuder 

vidareutbildning och uppföljning för att uppdatera och säkerställa att personalen har den 

senaste evidensen inom området, var något som efterfrågades av sjuksköterskor i ett flertal 

studier (Alehashem & Baniasadi 2018; Boiano et al. 2014; Polovich & Clark 2012; Topçu & 

Beser 2017). 
 

Hospitals and clinics must provide HD safe-handling education 

and training not only to increase knowledge, but to demonstrate 

organizational support for precautions use and worker safety.  

(Polovich & Clark 2012 s. E306) 
 

Trots att regelbunden vidareutbildning och uppföljning efterfrågades så påvisade ändå 

resultaten i mer än hälften av artiklarna att flera av respondenterna inte hade blivit erbjudna 

sådan utbildning under de senaste tolv månaderna (Alehashem & Baniasadi 2018; Boiano et 

al 2015; Boiano et al. 2014; DeJoy et al. 2017; Elshaer 2018; Polovich & Clark 2012; Silver 

et al. 2016; Topçu & Baser 2017). 
 

I en studie från Cypern där samtliga 105 deltagare arbetade på avdelningar där ANL 

hanterades, påvisades att endast 33 procent hade fått klinisk träning gällande säker hantering 

av dessa preparat. Vidare uppgav 11 procent att de hade fått sin information om risker med 

cytotoxiska preparat från media (Kypriano et al. 2010).  
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Keat et al. (2013) bekräftade med deras interventionsstudie de positiva effekterna med 

uppföljande utbildning. De sjuksköterskor som deltog fick under interventionsperioden lära 

sig använda slutna läkemedelssystem för administrering samt att de fick utbildning av 

apotekspersonal om de skadliga ämnen som hanterades i ANL. Det bidrog till att 

sjuksköterskornas kunskaper ökade samt att deras arbetssätt förändrades till att vara mer 

försiktigt (Keat et al. 2013). 
 

3.2 Personliga orsaker 
Vid sidan av organisatoriska orsaker till att säkerhetsrutiner och rekommendationer inte alltid 

följdes, identifierades även mer individuellt betingade orsaker i artiklarna som också de 

påverkade de val som sjuksköterskan själv gjorde.  
 

 3.2.1 Attityd & följsamhet 

Två av de vanligast angivna orsakerna till att sjuksköterskor inte använde sig av personlig 

skyddsutrustning var enligt Polovich och Clark (2012) att säkerhetsutrustning upplevdes som 

obekväm att använda, samt att sjuksköterskorna blev för varma när den användes. En annan 

orsak till att inte följa riktlinjerna var enligt sjuksköterskorna att personlig skyddsutrustning 

bidrog till att de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt (Chen et al. 

2016; Polovich & Clark 2012). 
  

Enligt Polovich och Clark (2012) uttryckte 20 procent av sjuksköterskorna att de inte var 

oroliga för exponering, vilket då bidrog till att gällande rekommendationer kring hantering av 

ANL inte efterföljdes. Samma indikationer fick Lawson et al. (2019) när de gjorde en 

jämförande studie mellan gravida och icke-gravida kvinnliga sjuksköterskor beträffande 

användandet av handskar och skyddsrockar.  Åttiosex procent av de gravida sjuksköterskorna 

angav att de alltid använde handskar vid administrering, medan 20 procent av de icke-gravid 

uppgav att de inte alltid använde sig av handskarna (Lawson et al. 2019). Nästan 15 procent 

av deltagarna i Polovich och Clarks (2012) studie angav bristande kunskap som en faktor som 

gav en negativ påverkan på inställningen till att använda personlig skyddsutrustning.   
 

Keat et al. (2013) genomförde en interventionsstudie på ett sjukhus i Kedah State, Malaysia. 

Undersökningen syftade till att se hur ökad kännedom om effekter och risker vid hantering av 

ANL påverkade sjuksköterskors inställning och attityd till användandet av personlig 

skyddsutrustning. De 95 sjuksköterskorna som deltog fick svara på samma enkät vid två 

tillfällen med en nio månaders interventionsperiod där emellan. Resultaten förbättrades inom 

samtliga de områden som studien berörde; kunskap, attityder och praktiskt utförande (Keat et 

al. 2013). 
  

Boiano et al. (2014) såg bristande individuell följsamhet till rutiner kring beredning och 

hantering av ANL som en orsak till exponering. Resultatet i studien visade att tio procent av 

de 1954 deltagande sjuksköterskorna krossade tabletter och/eller öppnade kapslar med ANL, 

samt att en tredjedel av dessa sjuksköterskor gjorde det i den patientnära miljön. Fyra av tio 

sjuksköterskor som deltog i studien använde sig inte av säkerhetsrock vid beredning och  en 

av sju använde inte heller handskar. När Boiano et al. (2015) gjorde en uppföljande studie för 

hantering och beredning av ANL angav deltagarna i den studien att svarsalternativet 

hudexponeringen bedömdes vara minimal, som den vanligaste anledningen till att de inte 

använde handskar. 
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Brister i den individuella följsamheten till satta rutiner kan innebära en ökad exponeringsrisk 

för kollegor enligt Boiano et al. (2014). Mer än hälften av deltagarna i deras undersökning 

medgav att de hade kontaminerat arbetsytor under arbetspassen med handskar som tidigare 

hade vidrört ANL. De vanligaste ytorna som kontaminerades enligt respondenterna själva var 

sängkontroller, pumpar för intravenös administrering av läkemedel, pennor och handtag 

(Boiano et al. 2014; Silver et al. 2016).  
 

Polovich och Clark (2012) noterade att det individuella användandet av personlig 

skyddsutrustning var mycket varierande beroende på vilket arbetsmoment som skulle utföras. 

Flera olika studier påvisade att användandet av personlig skyddsutrustning var högst vid 

beredning av ANL, något lägre vid administrering och mycket lågt vid hantering av 

utsöndringar från patienten (Callahan et al. 2016; Polovich & Clark 2012). Kypriano et al. 

(2010) betonade vikten av att tänka på att patienters använda sängkläder, kateterpåsar, 

dränage, avfall och olika kroppsvätskor innebar en ökad exponeringsrisk för sjuksköterskan 

och att personlig skyddsutrustning borde användas vid all sådan hantering. 
  

 3.2.2 Kultur & kontext 

Resultaten i flera artiklar påvisade att det fanns olika kulturella och/eller kontextuella orsaker 

till att sjuksköterskor använde, alternativt inte använde, sig av rekommenderad personlig 

skyddsutrustning (Chen et al. 2016; Lawson et al. 2019; Topçu & Beser 2017). Topçu och 

Beser (2017) noterade att sjuksköterskorna, utifrån respekt för patienten, valde att inte 

använda sig av den personlig skyddsutrustning som egentligen borde användas. Anledningen 

var att respondenterna misstänkte att det kunde få patienten att känna sig än mer isolerad. 
  
  I feel bad and as if I treated patients badly. I already know  

that they are severely ill and I don´t want them to feel 

isolated. (Topcu & Beser 2017 s. 276) 
 

Kulturen i samhället, traditioner samt anhörigas förståelse och förväntningar, var något som 

Chen et al. (2016) såg påverka sjuksköterskans inställning till användandet av den personlig 

skyddsutrustning som ändå fanns tillgänglig på avdelningen. Några av respondenterna 

indikerade att om sjuksköterskor tar på sig handskar och rockar när de utför omvårdnad på 

cancerpatienter, så kan det misstolkas av anhöriga som att cancer skulle vara smittsamt, och 

därmed ytterligare öka stigmatiseringen (Chen et al. 2016). 
 

Cancer means death in Taiwanese society. [...] a cancer  

diagnosis might keep family members away from these  

patients to avoid contamination if they see me using PPE  

while providing chemotherapy. (Chen et al. 2016, s. E33) 
 

I den jämförande studie som Lawson et al. (2019) utförde kunde de se att användandet av 

handskar och förkläden var högre hos de sjuksköterskorna som var gravida vid tillfället, 

jämfört med de som inte var det. Vidare pekade undersökning på att de gravida var mer 

försiktiga i sin hantering av ANL jämfört med de icke-gravida (Lawson et al. 2019). 
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4. Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka de orsaker som bidrar till att sjuksköterskan 

exponeras för ANL i tjänsten. Vid databearbetningen identifierades två huvudteman 

Organisatoriska orsaker och Personliga orsaker samt fem underteman i materialet. 

Identifierade underteman var; Arbetsmiljö & arbetskultur där många resultat pekade på vikten 

av tydligt och engagerat ledarskap, anpassade lokaler och utrustning samt effekter av 

arbetsbelastning. Riktlinjer & säkerhetsrutiner där vikten av att information kontinuerligt blev 

uppdaterad av organisationen och förmedlades till arbetstagarna var återkommande. 

Utbildning & uppföljning där studierna indikerade på behovet av vidareutbildning och klinisk 

träning. Attityd & följsamhet där individens ställningstaganden till personlig 

skyddsutrustnings användning tydliggjordes. Kultur & kontext vilket antydde hur den sociala 

miljön och sammanhanget sjuksköterskan befinner sig i påverkade individens 

ställningstaganden. Resultatdiskussionen kommer att fokusera på de delar av resultatet där 

störst klinisk påverkan bedöms kunna inverka för en minskad exponeringsrisk. 

4.1 Resultatdiskussion 

Flera av resultaten påvisar hur sjuksköterskan påverkas av det rådande arbetsklimatet, där det 

framkommer att hög arbetsbelastning, samt underbemanning är anledningar som 

sjuksköterskorna själva anger påverka följsamhet till riktlinjer gällande personlig 

skyddsutrustning. Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsplanering en organisatorisk fråga, där 

tidspress inte får vara en anledning för arbetstagaren att ignorera rekommenderade 

skyddsåtgärder (AFS 2005:5). Att bemanningsfrågan många gånger kan utgöra ett hinder för 

en korrekt hantering och administrering bekräftas i Silver et al. (2016) studie där 40 procent 

av respondenterna upplevde att deras arbetsplatser var underbemannade i förhållande till 

arbetsuppgifter och/eller patientantal.  

 

Litteraturstudiens resultat, där arbetsbelastningen anges vara en orsak till en ökad 

exponeringsrisk, bekräftas av Moretti et al. (2011)  samt Serap et al. (2016) vars studier kunde 

se ett samband mellan att sjuksköterskor vårdar ett större antal patienter och/eller utför fler 

administreringar med en ökad exponeringsrisk av ANL. Buschini et al. (2013) påvisar 

samtidigt hur en långvarig lågdos-exponering kan bidra till en bestående DNA-skada hos 

sjuksköterskor. Därtill påvisar det sammanställda resultatet i litteraturstudien på ett samband 

mellan ett ökat antal patienter/behandlingar och ett minskat användande av personlig 

skyddsutrustning. Om sjuksköterskor inte använder personlig skyddsutrustning vid hantering 

och administrering av ANL ökar risken för akuta och kroniska symtom (Serap et al. 2016). 

När underbemanning och/eller överbeläggningar på vårdgivande avdelningar identifieras som 

ett återkommande problem innebär det samtidigt att sjuksköterskor hamnar i en position där 

de utsätts för en högre grad av exponeringsrisker relaterat till patientantal och 

läkemedelsadministreringar. Därför är arbetsplanering en organisatorisk fråga som ytterligare 

bör beaktas.     

       
Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

vilket innebär att undersöka, planera och följa upp verksamheten, för att förebygga 

exponering av läkemedel, och på så sätt undvika att bestående skada hos hälso- och 

sjukvårdspersonal uppstår (AFS 2005:5). Moretti et al. (2011) konstaterar i deras utvärdering 

av risker i hanteringen av carcinogena och/eller genmuterande läkemedel, att flera sjukhus har 

påvisat dels förhöjda halter av cytotoxiska ämnen i luften samt på olika ytor i arbetsmiljön. 

Att lokalerna är utformade på ett sätt som är lämpligt för hantering av ANL är något som 

Kyprianou et al. (2010) lyfter i resultatet. Enligt Momeni et al. (2013) var inhalation av 
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cytotoxiska ämnen en av de största exponeringsriskerna. Att organisationen investerade i 

bättre ventilation samt uppdaterad personlig skyddsutrustning för att minska 

exponeringsrisken är av stor vikt för att säkra arbetsmiljön (Alex 2011). Resultaten påvisar en 

stor osäkerhet hos arbetstagarna angående om kontroller av arbetsmiljö genomförs enligt satta 

rutiner. När organisationen bakom sjuksköterskorna inte följer de anvisningar som finns så 

kan det ge en förminskande signal om vikten av att följa satta riktlinjer.  

 

Organisationens attityd till arbetsmiljöfrågor påverkar sjuksköterskors möjligheter att undvika 

situationer för ANL exponering och/eller för att främja ett mer säkert och medvetet arbetssätt. 

I delar av resultatet framkommer hur användandet av personlig skyddsutrustning hos 

sjuksköterskorna påverkas utifrån placering och tillgänglighet för sådan utrustning i miljöer 

för beredning och/eller patientkontakt. Vidare tydliggörs ett samband mellan tillgänglig 

placering av skyddsutrustning, ökad medvetenhet och ökat användande av personlig 

skyddsutrustning hos sjuksköterskor, relaterat till hantering av ANL. 

 
För att främja en säker arbetsmiljö var det enligt Zhang et al. (2016) viktigt att organisationen 

tillhandahåller tydliga och uppdaterade rutinbeskrivningar till arbetstagarna. Beskrivningar 

för städrutiner specifika för olika preparat, rengöring och service av utrustning, korrekt 

ventilation och korrekt hantering av läkemedelsrester är exempel på sådana rutinbeskrivningar 

(AFS 2005:5; Sugiura et al. 2010). I ett flertal av resultatartiklarna framkommer ändå 

avsaknad av information till arbetstagare gällande de riktlinjer och säkerhetsrutiner som finns 

på arbetsplatsen för att hantera ANL på ett säkert och korrekt sätt. Att arbetsgivaren håller 

personal informerad kring gällande säkerhetsrutiner framkommer i resultatet vara en 

förutsättning för att minska den yrkesmässiga exponeringen. I Rizalar et al. (2012) studie 

svarar 53 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna att de helt saknar riktlinjer och 

arbetsbeskrivningar för beredning och administrering av ANL. Litteraturstudiens resultat 

påvisar hur vikten av ett engagerat ledarskap samt att riktlinjer och säkerhetsrutiner är 

uppdaterade främjar ett mer säkert arbetssätt. Trots det framkommer ändå att många 

vårdgivande organisationer inte har uppdaterade riktlinjer och/eller säkerhetsrutiner. Ett 

samband kan ses mellan tydliga rutinbeskrivningar och lägre förekomst av spill och därmed 

minskad exponeringsrisk vilket är en del av resultatet. Genom att organisationen tydligare 

implementerar gällande riktlinjer för arbetsrutiner, med därtill uppföljande kontroller av 

sjuksköterskors följsamhet till dessa, skulle situationer med eventuella exponeringsrisker 

kunna minimeras. 

 

Att organisationer bör satsa på utbildning och träning för sjuksköterskor för att undvika 

exponering påvisas av Alex (2011). Flera av resultaten lyfter utbildning och träning som 

faktorer som bidrar till att stärka arbetskulturen. Resultaten påvisar att det är dessa faktorer 

som organisationer därför bör fokuserar på. Ökad kunskap och stärkt medvetenhet kring 

risker relaterade till hantering av ANL påverkar hur sjuksköterskor utför sina arbetsuppgifter. 

Keat et al. (2013) påvisar hur effekter av interventioner riktade mot kunskapshöjande insatser 

resulterade i en mer säker hantering av ANL. En signifikant skillnad i kunskapsnivå kunde 

även ses hos respondenterna i Lu et al. (2013) studie där 113 deltagare fick ta del av 

kunskapshöjande interventionsarbete medan kontrollgruppen (n=112) arbetade enligt vanliga 

rutiner. Efter interventionsperioden på sex veckor förbättrades resultaten på 17 av 20 frågor 

(85%) jämfört med kontrollgruppen där ingen förbättring kunde ses. Motsatt förhållande 

påvisas i delar av litteraturstudiens resultat där utbildning och information till 

sjuksköterskorna har blivit eftersatt av arbetsgivaren. Bristen på utbildning och information 

innebar att endast ett fåtal av sjuksköterskorna kunde uppge korrekt hantering av ANL.  
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I flera av resultaten har respondenterna uttryckt en önskan om möjligheter till återkommande 

utbildnings- och träningstillfällen. Något som i litteraturstudien tolkas vara en möjlighet för 

att sjuksköterskor ska kunna uppdatera sina kunskaper och säkerställa ett korrekt 

handhavande utifrån senaste evidens inom området. Det är därför viktigt att arbetsgivaren 

tillgodoser detta behov. Resultatet indikerar att en högre kunskapsnivå och god 

självkännedom bidrar till en ökad säkerhetsmedvetenhet på arbetsplatsen.  Motsatt resultat 

sågs i Silver et al. (2016) studie där användandet av personlig skyddsutrustning minskade 

efter längre tids tjänstgöring, trots en förmodat ökad kunskapsnivå. Detta kan tolkas som att 

en viss nonchalans till exponeringsrisker kan utvecklas efter en längre tids tjänstgöring, något 

som då ytterligare påvisar behovet av återkommande utbildningstillfällen. 

 
Som en del av resultatet förklaras hur sjuksköterskor upplever den personlig skyddsutrustning 

som begränsande för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det 

framkommer anledningar som att handskar, förkläden och skyddsrockar är för varma samt att 

fingertoppskänslan förloras när handskar används. Dessutom framkommer det att några av de 

tillfrågade sjuksköterskorna inte heller är oroliga för de exponeringsrisker som finns vid 

hanteringen av ANL. Resultaten tydliggör hur sjuksköterskans inställning och attityd till 

hantering av ANL inte bara påverkar den egna säkerheten, utan även utsätter kollegor för 

exponeringsrisker genom oaktsam hantering. Detta kan ske vid kontaminering av 

gemensamma arbetsytor samt i den patientnära miljön (Sugiura et al. 2010). Många gånger är 

kontaminering relaterad till den individuella följsamheten till säkerhetsrutiner samt hur och 

om personlig skyddsutrustning används. Flera resultat påvisar hur sjuksköterskans attityd till 

personlig skyddsutrustning påverkas utifrån den arbetsuppgift som skall utföras. Resultaten 

indikerar att användningen av personlig skyddsutrustning är högst vid beredning av flytande 

ANL och lägst vid hantering av utsöndringar från patienten något som också bekräftas av 

Rizalar et al. (2012) Hur användandet av personlig skyddsutrustning påverkas av 

arbetsuppgift tolkas vara ett uttryck för både personlig inställning och bristande kännedom.  

 

Med denna kännedom i beaktande så framgår det än en gång att information om varför 

personlig skyddsutrustning ska användas är oerhört viktig för att undvika exponering, så att 

sjuksköterskorna verkligen förstår vilka risker de utsätter sig för när personlig 

skyddsutrustning inte används, samt hur detta val även kommer att påverka kollegors 

arbetsmiljö och exponering. 

4.2 Metoddiskussion 
Den metod som valdes för att belysa orsaker till varför sjuksköterskor exponeras för ANL i 

tjänsten var litteraturstudie. Polit och Beck (2017) strukturerar arbetet med litteraturstudier i 

nio steg, och det är med utgångspunkt i den strukturen som denna studie 

genomfördes.  Genom att följa Polit och Beck (2017) nio steg så kunde ett systematiskt arbete 

för att söka, identifiera och därefter bearbeta artiklar utföras. Databaser som användes för 

insamlandet av artiklar var Cinahl och PubMed och en bedömning gjordes att dessa två 

databaser kompletterade varandra för att söka artiklar som svarade mot litteraturstudiens 

syfte.  Artiklarna kvalitetsgranskades och resultaten bearbetades utifrån en induktiv ansats.  

 

De sökord som användes i databassökningarna var nästan uteslutande tesaurus-termer, 

förutom ”attitude of nurses” i PubMed som var en fritextsökning. Valet av att använda 

tesaurustermer innebär att sökningens replikerbarhet ökar vilket bedömdes vara en styrka då 

det möjliggör för andra att få samma artikelurval med samma indexerade sökord vid en 

upprepad sökning. Genom att använda tesaurustermer vid databassökning så säkerställs att 
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innehållet i artiklarna behandlar det valda området som undersöks. Vid en motsvarande 

fritextsökning kan den valda termen förekomma vid ett tillfälle i artikeln och inte behandla 

området djupare.  Det medför då en styrka i studien att sökningen främst grundas på 

tesaurstermer.  

 

Diskussion fördes om publiceringsintervallet på tio år var för långt för att fånga in senaste 

evidens inom området. Då forskning inte bedrivs i samma omfattning inom omvårdnad 

jämfört med medicin bedömdes slutligen intervallet relevant för sökmotorn Cinahl. Resultatet 

i litteraturstudien grundades på 14 vetenskapliga artiklar, varav tio artiklar var publicerade 

under de senaste fem åren (2014-2019) Materialet i studien bedömdes där med vara aktuellt 

för området. 

 

Samtliga artiklar som inkluderades var granskade för den sökmotor där de återfanns. Denna 

granskning syftar till att upprätthålla vetenskaplig standard på publicerat material och ger 

därmed en viss avgränsning inför vidare manuell bedömning av artikelkvalitet. Review-

artiklar exkluderades då endast primärkällor bygger resultatet i litteraturstudien. 

 

I litteraturstudien inkluderades endast artiklar som i fulltext var publicerade på engelska då 

inga svenska artiklar svarade mot sökningen. För översättning från engelska till svenska 

användes lexikon när behov fanns. Citat översattes inte i litteraturstudien. Artiklar där titel 

och abstract fanns publicerade på engelska, men där övriga delar av artikeln inte var översatta 

exkluderades vid manuell läsning. Vilket gjordes för att tillräcklig kunskap inte fanns för att 

använda det materialet på ett forskningsetiskt sätt med hänseende av risk för feltolkning. 

 
Vid genomläsning av artiklarnas major subjects i urval 2 från Cinahls sökmotor, 

identifierades ”Occupational Safety” som vanligt förekommande. För att undersöka eventuell 

påverkan av detta sökord gjordes en kompletterande sökning. Den kompletterande sökningen 

bedöms vara en styrka i litteraturstudien, genom att relevansen för valda sökord kunde 

bedömas, samt om andra sökord som svarade mot syftet kunde identifieras. 

 

Två artiklar exkluderades vid kvalitetsgranskning då de inte bedömdes svara mot de kriterier 

för vetenskaplig nivå som efterfrågades. Där till framkom det vid granskningen att 

respondenterna i den ena av de exkluderade studierna hade fått ett arvode vid slutförande av 

enkätundersökningen. Dock framgick det inte huruvida deltagarna var informerade om att ett 

arvode skulle utgå, något som efter resonemang bedömdes kunnat påverka trovärdigheten i 

den studien. 

 

Vid bearbetning av artiklarnas resultat identifierades fem teman som återkommande i 

materialet. En styrka i litteraturstudien bedömdes vara att de insamlade artiklarna i stor 

utsträckning berör flera olika teman, samtidigt som några av artiklarna är mer djuplodande 

inom ett smalare område. Något som bedömdes ge fler perspektiv av aktuell forskning, 

samtidigt som de mer djupgående studierna ger en kompletterande spetskunskap. 

 
Vid genomgång och tematisering av resultatet har frågan väckts om begreppen adherence, 

compliance och/eller concordens som sökord hade genererat resultat som ytterligare hade 

tydliggjort sjuksköterskornas inställning till exponeringsrisker. Resonemang har förts om en 

sådan sökning eventuellt skulle ha resulterat i fler kvalitativa artiklar. För att ytterligare 

tydliggöra varför sjuksköterskor fortfarande utsätter sig för onödiga exponeringsrisker, genom 

att inte följa de riktlinjer och säkerhetsrutiner som många gånger finns, hade det varit en 
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styrka om fler kvalitativa studier för området hade funnits att tillgå. Med fler kvalitativa 

studier som grund skulle framförallt fler aspekter av personliga orsaker kunna identifieras.  
 

En annan svaghet i litteraturstudien är att ingen av de artiklar som svarade mot syftet 

grundades på studier gjorda i Sverige. Något som bedömdes ha varit relevant för att tydligare 

anknyta till svensk lagstiftning. Materialet omfattar dock en stor internationell spridning, 

vilket bedömdes vara en styrka, då det fanns studier representerade från USA, Cypern, 

Turkiet, Egypten, Iran, Kina och Malaysia. Den geografiska spridningen inkluderar såväl hög- 

som låginkomstländer samt länder med olika kulturell kontext.   

4.3 Klinisk betydelse 

Genom en ökad följsamhet till riktlinjer och säkerhetsrutiner samt en stark arbetskultur, skulle 

situationer för onödig exponering i tjänsten kunna undvikas, vilket skulle ge både 

organisatoriska såväl som personliga vinster. En organisation som ansvarar för att aktuell och 

uppdaterad information finns tillgänglig för sjuksköterskorna, samt att kontinuerliga 

uppföljningar och kontroller av dessa utförs, skulle främja en god arbetsmiljö. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Med utgångspunkt i de insamlade artiklarna som har legat till grund för litteraturstudien har 

ett behov av fler kvalitativa intervjustudier samt observationsstudier kunnat ses. 

Intervjustudier kan ge en större förståelse för varför respondenterna agerar på ett visst vis i en 

viss situation, som kan leda till en ökad exponeringsrisk. Observationsstudier skulle kunna 

kartlägga hur den faktiska följsamheten till rutiner och riktlinjer ser ut.  Flertalet av de studier 

som finns har en kvantitativ metod och grundas många gånger på en självskattning av 

sjuksköterskan. Det finns också ett behov av studier som riktar sig mot att studera hälso- och 

sjukvårdens preventiva riskreducerande insatser, vad gör arbetsgivaren för att minska den 

yrkesrelaterade exponeringsrisken?  

4.5 Slutsats 

För en mer säker yrkesrelaterad hantering av ANL för sjuksköterskor, är det viktigt att det 

finns ett tydligt stöd från organisationen i form av riktlinjer, kontroller, uppföljning, 

utrustning och utbildning. En ökad kunskap har visats ge en positiv påverkan på 

sjuksköterskors attityder till användning av personlig skyddsutrustning vid hantering av dessa 

läkemedel. 
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Safe handling of anti-neoplastic 

drugs in the university hospital: A 

descriptive survey study among 

oncology nurses. 
 

Studien syftar till att utvärdera 

kunskap, attityd och färdighet hos 

onkologi sjuksköterskor i 

hanteringen av ANL 

 

 

Metod: En kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

Urval: 80st sjuksköterskor från sex 

universitets sjukhus i Iran deltog i 

studien. 59st (73,8%) hade utbildning 

inom onkologi. Bortfall: 0 

Datainsamling: Frågeformulär med 

49 frågor där svaren graderades i en 

femgradig skala. 

Analys: Spearman´s  korrelationstest 

samt Mann Whitney U-test genom 

regressionsanalys. 

Spearmans korrelationstest påvisade 

ett signifikant samband mellan ålder, 

arbetserfarenhet som sjuksköterska 

och erfarenhet från onkologi 

avdelning med färdighet i 

yrkesutövande. De kunde också se ett 

samband mellan kunskap och attityd 

hos de sjuksköterskor med 

onkologiskutbildning jämfört med 

grundutbildade sjuksköterskor. 

 

Boiano, J.M. et al. 

 

2015 

 

USA 

 

Artikelkodning: 

P7:1 

 

 

 

Adherence to precautionary 

guidlines for compounding anti-

neoplastic drugs: A survey of nurses 

and pharmacy pratitioners 

 

Syftet med studien är att belysa 

arbetsrutiner, användandet av 

skyddsprotokoll samt hinder för 

användande av personlig 

skyddsutrustning för sjuksköterskor 

apotekare och apotekstekninker som 

blandar och/eller hanterar ANL i 

tjänsten. 

 

Metod:En kvantitativ studie grundad 

på data från ”NIOSH Health and 

safety practices survey of healthcare 

workers” (2011) Urval: 424 

deltagare (241 sjuksköterskor och 

183 apotekare /apotekstekniker) som 

i sin yrkesroll hanterar ANL. 

Bortfall: 0 Datainsamling: en 

anonym multi-modul web-baserad 

enkät för sjuk-vårdspersonal med 

flervals-frågor, numeriska 

bedömningar samt ja/nej-frågor. 

Analys: Frekvens och prevalens 

presenteras som beskrivande 

information. 

De 241 sjuksköterskornas svar i 

enkäten påvisar följsamhet till 

gällande säkerhetsprotokoll. Några 

resultat presenteras enligt följande 

85% använde inte dubbla handskar 

vid hantering av ANL, 8 % använde 

inga handskar alls. 38% använde inte 

rekommenderad skyddsdräkt och 

75% uppgav att de inte alltid 

använder sig av slutna system för 

läkemedelsadministrering. 

Enkätsvar från apotekare/apoteks-

tekniker exkluderas i denna 

litteraturstudie. 
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Boiano, J.M et al. 

 

2014 

 

USA 

 

Artikelkodning: 

Extern 1 

Adherence to safe handling Guidelines 

by health care workers who administer 

antineoplastic drugs. 

 

Syftet med studien är att beskriva 

läkemedelshantering vid 

cancerbehandling samt i vilken grad 

skyddsutrustning används vid 

hantering av ANL. 

 

Metod: Kvantitativ studie grundad 

på data från ”NIOSH Health and 

safety practices survey of healthcare 

workers” (2011) Urval: 1954 

deltagarna som besvarade frågor i 

kärnmodulen samt frågor i den 

riskmodul som riktade sig mot 

hantering av ANL. Bortfall: 23. 

Datainsamling: en anonym 

multimodul web-baserad enkät för 

sjukvårdspersonal med flervals-

frågor, numeriska bedömningar samt 

ja/nej-frågor Analys: Frekvens och 

prevalens presenteras som 

beskrivande information. 

Resultatet i studien konstaterar att 
gällande riktlinjer för beredning 
och administrering av ANL inte 
alltid följs av sjuksköterskorna. 
Bland olika orsaker till detta 
indikeras en okunskap på 
organisationsnivå angående de 
risker som finns vid hantering av 
ANL, samtidigt som flera 
sjuksköterskor själva bedömer 
exponeringsrisker som små. 

Callahan, A. Et al. 

 

2016 

 

USA 

 

Artikelkodning: 

P9:1 

Factors influencing nurses´use of 

hazardous drug safe-handling 

precautions 

 

Studien syftar till att identifiera 

faktorer associerade till 

onkologisjuksköterskors förhållning till 

skyddsrutiner gällande hantering av 

ANL. 

Metod: En kvantitativ tvär-
snittsstudie med korrelations-
design Urval: 196 sjuksköterskor 
vid en forsknings-klinik (NIH CC) 
kontaktades via e-mail. Endast 
certifierade sjuk-sköterskors som 
slutfört ONS kurs för hantering av 
ANL, och som var anställda av NIH 
CC inkluderades (n-115, 59%) 
Bortfall: 81 Datainsamling: The 
hazardous drug handling question-
narie [HDHQ] användes för 
datainsamling. Analys:Spearman´s 
och Wilcoxon rank sum test samt 
regressionsanalys genom 
Hierarchical multiple linear 
regression. 

Sjuksköterskor på forsknings-
kliniken hade en hög genomsnittlig 
kunskap (10,16 av 12) gällande 
exponering för ANL. Bäst 
följsamhet till skyddsrutiner 
identifierades vid administrering 
av ANL och lägst vid hantering av 
utsöndringar från patient. 
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Chen, H-C. et al. 
 

2016 

 

Kina 

 

Artikelkodning: 

P7:3 

 

 

Nurses´experiences in safe handling of 

chemotherapeutic agents 

 

Syftet med denna studie var att 

utforska sjuksköterskors erfarenheter 

av att använda eller inte använda 

personlig skyddsutrustning vid 

hantering av ANL, i den kulturella 

kontexten i Taiwan. 

 

Metod: En induktiv kvalitativ 

etnografisk observations- och 

intervjustudie studie Urval: 57 

sjuksköterskor med mer än 2 års 

erfarenhet av kemoterapi ingick. 

Urvalsmetoden var strategisk för att 

spegla populationens mångfald 

Bortfall: 0 Datainsamling: 

Intervjuerna pågick tills mättnad i 

materialet hade uppnåtts och 

observationsstudierna utfördes i 

klinisk verksamhet under 2-3 

månader. 

Analys: Datan i intervjuerna kodades 

och kategoriserades genom 

innehållsanalys. 

Resultatet av studien presenterades i 

3 teman (Lokal tolkning av 

professionell praxis, yrkeskunnande 

och dolda kostnader). 

Studien visar att sjuksköterskor i 

Taiwan många gånger väljer att inte 

använda skyddsutrustning för att inte 

oroa patienter, eller förmedla en 

felaktig bild till anhöriga att cancer 

är en smittsam sjukdom. Många 

finner att deras erfarenhet är deras 

bästa skydd mot cytotoxiska skador. 

De som intervjuades förmedlade en 

känsla av att sjukhusledningen 

prioriterade kostnadskontroll före 

sjuksköterskors hälsa. 

DeJoy D.M et al. 

 

2017 

 

USA 

 

Artikelkodning: 

C11:1 

Effects of organizational safety 

practices and perceived safety climate 

on PPE usage, engineering controls, 

and adverse event involving liquid 

antineoplastic drugs among nurses 

 

Studien undersöker effekterna av 

organisatoriska säkerhetsåtgärder, samt 

arbetskultur rörande användandet av 

personlig skyddsutrustning, tekniska 

kontroller samt negativa 

effekter/allvarliga händelser (spill, 

läckage, hudkontakt) vid hantering av 

ANL. 

Metod: Kvantitativ studie grundad 

på data från ”NIOSH Health and 

safety practices survey of healthcare 

workers” (2011) Urval: Data från 

1814 sjuksköterskor som 

administrerade ANL ligger till grund 

för denna studie Bortfall: 0 

Datainsamling: En anonym 

multimodul webbaserad enkät för 

sjukvårdspersonal med flervals-

frågor, numeriska bedömningar samt 

ja/nej-frågor. Analys: 

Regressionsanalys användes för att 

undersöka följsamhet till säkerhets-

protokoll utifrån olika variabler. 

Studien påvisar att 14%  av 

deltagarna i studien rapporterade en 

allvarlig händelse relaterat till 

hantering av ANL under  den 

föregående veckan (innan studien). 

Studien påvisar också att 

följsamheten till säkerhetsprotokoll 

och användandet av personlig 

skyddsutrustning var högre hos de 

icke vinstdrivande klinikerna. Hög 

arbetsbelastning och ett större antal 

administreringar av ANL per vecka 

stod i korrelation med fler avvikande 

allvarliga händelser. 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel 

Syfte 
Metod  Huvudresultat 

Elshaer, N.S. 
 

2018 

 

Egypten 

 

Artikelkodning: 

P7:2 

 

 

Adverse health effects among nurses 

and clinical pharmacists handling 

antineoplasic drugs: Adherence to 

exposure control methods 

 

Syftet med studien var att fastställa 

hälsoeffekter vid yrkesmässig 

exponering av ANL, samt utvärdera 

sjuksköterskors följsamhet till 

säkerhetsprotokoll i ett 

utvecklingsland. 
 

 

Metod: Jämförande tvärsnittsstudie 

med Mixed-methods design Urval: 

37 sjuksköterskor vid 3 olika 

onkologiska centra i Alexanderia 

som exponerats för ANL, jämfördes 

med en motsvarande kontrollgrupp 

av 34sjuksköterskor från universitets-

sjukhuset som inte hade exponerats 

för ANL.Bortfall: 0 Datainsamling: 

En strukturerad intervjustudie där 

även blodprover insamlades från 

deltagarna för analys av blodkroppar, 

lever- samt njurfunktion. Analys:  

Regressionsanalys utifrån olika 

parametriska och ickeparametriska 

tester.  

Studien belyser kroniska negativa 

effekter i samband med yrkesmässig 

exponering för ANL. Signifikanta 

skillnader mellan exponerad grupp 

och kontrollgrupp kunde ses gällande 

förekomst av sår i munhåla, nedsatt 

fertilitet, lägre genomsnittligt antal 

vita blodkroppar samt en 

genomsnittligt högre kreatininnivå. 

Intervjuerna påvisade att otillräckliga 

kontroller rapporterades, i huvudsak 

bristen på medicinsk övervakning. 

Brist på träning, otillräcklig kunskap 

om hantering samt låg användning av 

personlig skyddsutrustning var andra 

problem som sjuksköterskor 

uppmärksammade. 

Keat, C.H. et al. 

 

2013 

 

Malaysia 

 

Artikelkodning: 

P9:2 

 

Improving saftey-related knowledge, 

attitude and practices of nurses 

handling cytotoxic anticancer drug: 

Pharmacists´experience in a general 

hospital, Malaysia 

 

Denna studie syftade till att bedöma 

förändringen av sjuksköterskans 

inställning till säkerhetsprotokoll samt 

förändringar i attityd, samt bedöma 

förändring av rutiner gällande 

hantering av ANL, efter att olika 

interventioner som var aktuella för 

apotekare implementerades på 

avdelningarna. 

Metod: En mixed-method 

interventionsstudie med uppföljande 

utvärdering. Urval: 96 

sjuksköterskor från 15 avdelningar 

på ett sjukhus i Malaysia deltog i 

studien. Bortfall: 2. Datainsamling: 

Studien jämför två observations-

perioder på vardera två månader med 

där till hörande enkätundersökning, 

efter en interventionsperiod på nio 

månader emellan. 

Analys:.Korrelationsanalyser genom 

Wilcoxon signed rank test, Paired T-

test. Mc Nemar test för analys av 

attitydsförändringar. 

Studien påvisar en höjning av 

kunskapsnivå (medelvärde) för 

sjuksköterskorna på samtliga 

kunskapsrelaterade avsnitt i enkät-

undersökningen, vidare påvisas 

signifikanta skillnader i attityd-

förändring gällande 

säkerhetsmedvetenhet för 

sjuksköterskorna, före och efter 

interventionen som inkluderade. 

Implementering av apotekarnas 

hanteringsrutiner av ANL, samt att 

sjuksköterskorna fick delta vid två 

kurstillfällen för att höja kunskapen 

om ANL. 
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Titel 

Syfte 
Metod  Huvudresultat 

Kyprianou, M. Et al 

 

2010 

 

Cypern 

 

Artikelkodning: 

C11:2 

Knowledge, attitudes and beliefs of 

Cypriot nurses on handling of 

antineoplastic agents 

 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera Cypriotiska sjuksköterskors 

kunskaper om, attityder till och 

upplevelser av, att exponeras för ANL. 
 

 

Metod: En kvantitativ 

tvärsnittsstudie Urval: 6 enheter vid 

3 sjukhus i Nicosia där samtliga 105 

registrerade sjuksköterskor som 

hanterade ANL i tjänsten tillfrågades 

om deltagande. Bortfall: 17 

Datainsamling: Självadministrerade 

anonyma frågeformuläret Analys:  

Insamlad data analyserades i 

oberoende T-test och Chi-square test. 

 

Resultatet av studien påvisar ett högt 

medelvärde (79.43 av 100) 

beträffande kännedom om risker vid 

hantering av ANL.  

Endast 33% av de tillfrågade hade 

fått träning/utbildning i hur ANL 

skall hanteras, och skillnaden i 

utbildning mellan olika kliniker var 

stor. 18 (21%) av 59 kvinnor som 

också svarade på frågor om fertilitet, 

rapporterade att de hade fått missfall 

och 4 (5%) rapporterade dödfödda 

barn någon gång under livet. 10 av 

de 18 kvinnorna arbetade med ANL 

vid händelsen för missfall. 

Lawson, C. C. et al. 

 

2019 

 

USA 

 

Artikelkodning: 

C9:1 

 

Antineoplastic drug administration by 

pregnant and nonpregnant nurses: An 

exploration of the use of protective 

gloves ands gowns 

 

Syftet med studien är att bedöma 

användandet av handskar och 

skyddsrockar hos gravid och icke-

gravida kvinnliga sjuksköterskor som 

någon gång under sin karriär har 

hanterat ANL. 

 

Metod: Kvantitativ Urval: Data från 

40420 kvinnliga sjuksköterskor 

(varav 4269 var gravida och 39124 

var icke-gravida) i USA och Canada, 

födda efter 1965 Bortfall: 0 

Datainsamling: Studien grundas på 

den pågående web-baserade 
enkätundersökningen ”The Nurses 

Health Study 3 (NHS:3) Analys:  
Beskrivande statisktisk analys 

Resultatet i undersökningen påvisar 

att icke gravida sjuksköterskor är 

något sämre än gravida 

sjuksköterskor på att använda den 

rekommenderade skyddsutrustningen 

vid hantering och administrering av 

ANL. Även administrationsform 

påverkar valet av att använda eller 

inte använda skyddshandskar, där 

mest användande av handskar ses vid 

hantering av infusioner. 
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McDiarmid, M.A. et al. 

 

2010 

 

USA 

 

Artikelkodning: 

C9:2 

Chromosome 5 and 7 abnormalities 

in oncology personnel handling 

anticancer drugs 

 

Syftet med studien är att bedöma 

frekvensen av kromosomala 

avvikelser hos personal som hanterar 

ANL. 

Metod: En kvantitativ kohortstudie 

där orsak/verkan för kromosomal 

påverkan undersöks. Urval: Den 

ANL-exponerade gruppen bestod av 

63 sjuksköterskor och apotekare samt 

en kontrollgrupp som bestod av 46 

deltagare som inte exponeras. 

Bortfall: 0 Datainsamling: En 

enkätundersökning, dagboks-

antekningar samt insamling av 

kliniska variabler i form av blodprov 

från båda urvalsgrupperna. Analys: 

Poission regressionsanalys av data  

 

Resultatet i studien klargör ett 

signifikant samband mellan 

kromosomala förändringar (främst på 

kromosom nr 5) hos den personal 

som har en hög exponering (>153 

tillfällen under en sex veckors 

period) för ANL. 

Polovich, M. & Clark, P.C 
 
2012 
 
USA 
 
Artikelkodning: 
Extern 2 

Factors influenzing oncology 

nurses´use of hazardous drug safe 

handling precautions. 

 

Syftar till att undersöka förhållandet 

mellan olika faktorer som främjar 

eller förhindrar sjuksköterskan 

beträffande användandet av personlig 

skyddsutrustning. 

Metod: En tvärsnitts, mixed-

methods studie Urval: 

Sjuksköterskor 359, chefer 52 

Bortfall: Sjukskötersor 194, chefer 

32 Datainsamling: En studie i två 

delar. Dels en enkät som besvarades 

av sjuksköterskor som hanterade 

ANL. Den andra delen var semi-

strukturerad telefonintervju för att 

undersöka chefers perspektiv på 

säkerhetsrutiner på arbetsplatsen 

relaterat till ANL. Analys: 

Spearman´s korrelationstest och 

Hierarchical multiple regression 

analysis. Intervjuerna analyseras med 

innehållsanalys. 

Trots en hög kunskaps- och 

utbildningsnivå hos de 

sjuksköterskorna som deltog i 

undersökningen påvisas ändå ett lågt 

användande av personlig 

skyddsutrustning i praktiken. 

Deltagarna själva listade färre 

patienter per dag, tydligare 

säkerhetsrutiner och en förbättrad 

säkerhetskultur på arbetsplatsen som 

faktorer som skulle bidra till att 

främja användandet av personlig 

skyddsutrustning. 
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Silver, S.R. et al. 

 

2016 

 

USA 

 

Artikelkodning: 

C9:3 

Predictors of adherene to safe 

handling practices for antineoplastic 

drugs: A survey of hospital nurses 

 

Studien syftar till att se hur ett 

eventuellt samband mellan 

personliga- och organisatoriska 

egenskaper påverkar användandet av 

personlig skyddsutrustning, 

potentiellt kontaminerande aktiviteter 

samt spill av ANL.  

 

Metod: En kvantitativ studie som 

grundas på data från ”NIOSH Health 

and safety practices survey of 

healthcare workers” (2011) Urval: 

Urvalet till denna studie grundades 

på 1094 sjuksköterskor som var 

anställda av sjukhus och besvarat 

frågemodulen om ANL. Bortfall: 0 

Datainsamling: En anonym 

multimodul webbaserad enkät för 

sjukvårdspersonal med flervals-

frågor, numeriska bedömningar samt 

ja/nej-frågor. Analys: Olika 

regressionsanalyser användes för 

olika variabler av datan. 

  

Resultatet påvisar att personal som är 

införstådda med organisatoriska 

riktlinjer, och som har fått möjlighet 

att träna på säkerhetsrutiner i 

samband med ANL, visar på mer 

användande av personlig 

skyddsutrustning samt lägre risker 

för spillhantering. Sjuksköterskorna i 

studien signalerar även att en hög 

arbetsbelastning innebär att 

säkerhetsrutiner åsidosätts. 

Topcu, S. & Beser, A. 

 

2017 

 

Turkiet 

 

Artikelkodning: 

C11:3 

Oncology nurses perspectives on self 

handling precautions: A qualitative 

study 

 

Syftet med studien är att beskriva 

sjuksköterskors attityder till, åsikter 

om och erfarenheter av 

administrering av ANL relaterat till 

säkerhetsåtgärder. 

Metod: En kvalitativ studie Urval: 

15 sjuksköterskor från två sjukhus 

onkologiavdelningar samt en 

fristående onkologisk klinik i Turkiet 

Bortfall: 0 Datainsamling: 

Djupintervjustudie med face to face 

intervjuer. Analys: Intervjufrågor 

samt analys grundas på ”Health 

Belife Model ” (HBM) som är en 

kognitiv modell som används för att 

skapa förståelse av individers 

risktaganden. Datan i intervjuerna 

kodas och kategoriseras genom 

innehållsanalys. 

 

De viktigaste faktorerna som 

påverkar en säker hantering av ANL 

är enligt de intervjuade sjuk-

sköterskorna: Individuella faktorer 

(t.ex. attityd och kunskap) och 

organisatoriska faktorer (t.ex. 

underbemanning och övertid) samt 

utbildning, uppföljning och 

säkerhetskultur bland kollegor. 

 


