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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
Under de senaste 20 åren har läkemedelsanvändning hos äldre fördubblats. 

Sverige har relativt hög medellivslängd internationellt sett. Idag finns det cirka en halv miljon  

svenskar som är över 80 år. Allt fler blir äldre bl.a. tack vare läkemedel och behandlingar som 

räddar många liv.  

Andelen äldre människor har de senaste åren ökat och denna ökning fortsätter i hela världen. 

Den äldre gruppens ökade medellivslängd beror till stor del på utvecklingen inom 

läkemedelsbranschen. Idag har nya läkemedel tagits fram och fortsätter att tas fram, vilket gör 

att fler och allvarligare sjukdomar är behandlingsbara. Åldersförändringarna gällande 

läkemedelspåverkan beror på ett flertal olika faktorer. Det finns ett samband mellan 

polyfarmaci och en ökad risk för läkemedelsbiverkningar, interaktioner och bristande 

följsamhet vilket kan leda till onödiga läkarbesök och sjukhus inläggningar.  

 

Syftet  

Att beskriva omvårdnaden vid polyfarmaci hos äldre. 

 

Frågeställningar 

Vilka omvårdnadsproblem kan polyfarmaci medföra? 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan användas för att förebygga polyfarmaci hos äldre? 

 

Metod  

En litteraturstudie grundades på 16 vetenskapliga artiklar som granskats och behandlats till att 

bestå av två delar: omvårdnadsproblem och omvårdnadsåtgärder för att kunna besvara syftet 

och frågeställningar. De 16 vetenskapliga artiklarna hittades genom sökning i PubMed och 

manuella sökningar.  

 

Resultat  
Då äldre personer använder mer både receptbelagda och receptfria läkemedel än någon annan 

åldersgrupp ökar risken för att det kan bli fel. Olika faktorer kan spela in såsom bristande 

kommunikation mellan vårdgivare och patient, bristande kunskap, läkemedelsinteraktioner, 

användning av receptfria läkemedel, naturläkemedel m.m. Sjuksköterskan är den som har 

allra störst kontakt med patienten.  Att undervisa de äldre patienterna att ta sina läkemedel på 

ett korrekt sätt är mycket viktigt, då en icke korrekt hantering av självmedicinering kan få 

allvarliga konsekvenser. Utbildningen bör vara individualiserad och baseras på en noggrann 

bedömning av patientens förmåga att administrera läkemedel på ett säkert sätt.  

 

Slutsats Idag är polyfarmaci ett globalt problem. Äldre personer är mer benägna att drabbas 

av kognitiva och sensoriska funktionshinder, vilket ökar risken för felmedicinering. På grund 

av den höga receptfria läkemedelsanvändningen bland äldre personer, så kan många äldre 

drabbas av läkemedelsbiverkningar och negativa effekter. Utbildning om farorna med dessa 

läkemedel kan vara till nytta för äldre personer.  Sådan information kan möjliggöra äldre att 

bli mer kunniga och självständiga om sin vård. 

 

Nyckelord Polypharmacy, Nurse, Nursing. 
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BAKGRUND 

 

Sverige har relativt hög medellivslängd internationellt sett. De personer som idag är över 65 

år, uppgår till närmare 18 % av befolkningen. Antalet äldre beräknas att öka till 21 % år 2020. 

Redan idag finns det ungefär en halv miljon svenskar som är över 80 år. Allt fler blir äldre 

tack vare läkemedel och behandlingar som räddar många liv. Patienter överlever i större 

utsträckning akuta sjukdomar och lever ett normalt liv trots folksjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten och demens. Statistiskt sett så har 40 % 

av de totalt föreskrivna läkemedlen inom dessa grupper av sjukdomar gått till personer över 

65 år (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 

 

Andelen äldre människor har de senaste åren ökat och denna ökning fortsätter, inte bara i 

Sverige utan i hela världen (SBU, 2009). Med begreppet äldre menas, vanligen inom 

forskning och litteratur, människor över 65 år (Kragh, 2005). För 50 år sedan fanns det  

890 000 personer inom denna grupp i Sverige. Idag är siffran betydligt högre, 1,6 miljoner, 

och ca 490 000 personer är över 80 år gamla. Siffrorna fortsätter öka och om 20 år kommer 

över 2,3 miljoner människor i Sverige vara över 65 år (SBU, 2009). 

Anledningarna till att människor lever längre är flera. Livsvillkoren i Sverige har de senaste 

hundra åren väsentligen förbättrats, och de senaste femtio åren kan ökningen i medellivslängd 

kopplas till en minskad dödlighet bland människor i medelåldern, men framför allt hos äldre 

(Larsson & Rundgren, 2010). Den äldre gruppens ökade medellivslängd beror till stor del på 

utvecklingen inom läkemedelsbranschen. Nya preparat har tagits fram och fortsätter att tas 

fram, vilket gör att fler och allvarligare sjukdomar är behandlingsbara idag. Fler äldre lever 

exempelvis idag med hjärt- och kärlsjukdomar på grund av de stora framsteg som gjorts 

gällande läkemedel och andra behandlingar av dessa sjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Farmakokinetiska förändringar hos äldre 
 

De fysiologiska förändringarna hos äldre människor leder inte bara till ökad risk för sjukdom 

utan gör också att de inte reagerar på samma sätt på läkemedelsbehandling som yngre 

människor (Nordeng & Spigset, 2009). 

Många av de förändringar som naturligt sker hos en människa när hon åldras påverkar 

läkemedlens farmakokinetik. Farmakokinetiken beskriver hur ett läkemedel omsätts i 

kroppen, dess upptagning, fördelning, nedbrytning och utsöndring. Ofta resulterar denna 

ålderspåverkan av farmakokinetiken i att läkemedel dröjer sig kvar längre i kroppen, något 

som i sin tur kan medföra en förlängd verkan, men också att deras koncentration stiger till 

alltför höga nivåer med risk för biverkningar (Nordeng & Spigset, 2009). 

Mängden kroppsvatten minskar med åldern med 10 – 15 % vilket leder till högre 

koncentrationer av vattenlösliga läkemedel. Mängden kroppsfett ökar istället med åldern 

(Turnheim, 2004). Ökningen av kroppsfett leder till en ökad distributionsvolym för fettlösliga 

läkemedel. Detta leder in sin tur till en förlängd halveringstid och en förändrad distribution av 

fettlösliga läkemedel (Ginsberg, Hattis, Russ & Sonawane, 2005). 

Blodflöde till, och blodgenomströmning av, levern och njurarna minskar med stigande ålder 

och påverkas deras kapacitet, vilket gör att metabolismen av fettlösliga läkemedel påverkas . 

Dessa läkemedel elimineras då långsammare från kroppen och en ökad risk för förhöjda 

koncentrationer och biverkningar föreligger (Flamminger & Maibach, 2006). Det är även 

vanligt med leversjukdomar hos äldre, vilket är ytterligare en anledning till långsammare 

metabolism av läkemedel (Ginsberg, et al. 2005). 

Den viktigaste farmakokinetiska förändringen hos äldre är den försämrade njurfunktionen 

som uppträder med åren (Turnheim, 2004). Försämringen påbörjas redan i 30 årsåldern, 
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något som leder till att njurfunktionen hos en äldre patient kan vara halverad (Aymanns, 

Keller, Maus, Hartmann, & Czock, 2010). Då nedsatt njurfunktion leder till nedsatt 

elimination av läkemedel är detta något man måste ta hänsyn till, då ackumulation av 

läkemedel i blodet leder till för hög plasmakoncentration, vilket i sin tur leder till en ökad 

risk för biverkningar och interaktioner (Flamminger & Maibach, 2006). 
 

Farmakodynamiska förändringar hos äldre 

 

Åldrandet påverkar också hur läkemedlen påverkar kroppen, den så kallade 

farmakodynamiken. Åldersförändringarna gällande läkemedelspåverkan beror på ett flertal 

olika faktorer, men ofta på förändringar på receptornivå. De farmakokinetiska förändringarna 

kan också bero på en nedsatt kapacitet i olika organ eller i kroppens reglerfunktioner 

(Nordeng & Spigset, 2009). 

Centrala nervsystemets känslighet ökar hos äldre människor, hjärnan minskar i vikt och 

mängden synapser minskar (Turnheim, 2004). Detta medför en ökad känslighet för ett brett 

spektra av läkemedel, bl.a. lugnande medel, sömnmedel och morfinbesläktade smärtstillande 

medel. En högre risk för biverkningar som trötthet, störningar av kognitiva funktioner, och 

konfusion uppstår (Hunter el at., 2006). Baroreflexen, som bland annat ser till att blodtrycket 

upprätthålls när man reser sig, blir med åren långsammare vilket kan leda till blodtrycksfall. 

Symtom på detta är yrsel, ostadighetskänsla och kognitiva störningar vilket kan resultera i 

svimningar. Denna åldersförändring innebär en ökad känslighet blodtryckssänkande preparat 

(FASS, 2011). 

Ventrikeln blir känsligare då enzymproduktionen minskat. Det leder till att den förlorat en del 

av sitt naturliga skydd, vilket medför en ökad risk för att läkemedel som påverkar slemhinnan 

ska orsaka sår eller blödningar. Enzymproduktionen är inte det enda som förändras i mag- och 

tarmkanalen hos äldre. Försämrad peristaltik är också vanligt, vilket gör att en ökad 

försiktighet vid förskrivning av läkemedel som kan leda till förstoppning, är aktuell (Sostres, 

Gargallo & Lanas, 2009). 

Njurarnas känslighet för påverkan ökar också med stigande ålder i takt med att deras funktion 

avtar. Bland annat blir de mer känsliga för vissa typer av läkemedel som kan störa regleringen 

av genomblödningen i njurarna. Resultatet kan bli att njurarna inte förmår utsöndra salt och 

vatten normalt, vilket kan förvärra eller t o m utlösa en hjärtsvikt. I svåra fall kan vissa typer 

av läkemedel orsaka njursvikt (FASS, 2011). 
 

Läkemedelsbehandling av äldre 

 

Inom sjukvården i Sverige används idag ett flertal olika behandlingsformer. Den största och 

viktigaste är läkemedelsbehandling. Dagligen används i Sverige 18 miljoner dygnsdoser 

(DDD) (Melander & Nilsson, 2009).  

Äldre är den samhällsgrupp som använder mest läkemedel. De står för 50 % av den totala 

läkemedelsförbrukningen i Sverige och totalt sett har den mängd läkemedel som skrivs ut till 

personer över 75 år fördubblats de senaste tjugo åren (Nordeng & Spigset, 2009). Det är de 

äldres ökade förekomst av kroniska sjukdomar leder till den stora läkemedelsförbrukningen 

(Garcia-Caballos, 2010).  

För den som bara drabbas av en eller få sjukdomar blir oftast läkemedelsbehandlingen lyckad, 

men för de många äldre med flera sjukdomar och många läkemedel kan behandlingen bli en 

risk för ohälsa. Läkemedelsproblem är också svåra att upptäcka hos äldre personer, eftersom 

det kan vara svårt att avgöra vad som är ett symtom på sjukdom, en påverkan från läkemedlet 

eller vad som bara är en naturlig åldersförändring. Problem förekommer med både för 
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mycket, för lite eller olämpliga läkemedel, där multimedicinering är det vanligaste problemet 

(Nordeng & Spigset, 2009). 

Trots att äldre människor är storkonsumenter av läkemedel utförs de flesta läkemedelsstudier 

idag på yngre människor, vilket gör att dokumentationen kring hur äldre reagerar på 

läkemedel är bristfällig (SBU, 2009). 
 

Bristande följsamhet 

 

När följsamhet till behandlingar diskuteras används ofta uttrycket compliance. Det definieras 

som i vilken utsträckning en persons beteende stämmer överens med de råd personen fått 

gällande medicin eller hälsa. Ibland används också uttrycket adherence, men skillnaderna 

mellan hur orden definieras är inte stora, båda är relaterade till följsamhet och hur väl 

patienten följer de instruktioner och råd som den fått (Beckman Gyllenstrand, 2007). 

Det finns många olika orsaker till att en person brister i följsamhet avseende ordinerad 

läkemedelsbehandling och bristande följsamhet är ett stort och svåråtkomligt problem (Taylor 

& Hardings, 2002). Hos äldre beräknas följsamheten vid läkemedelsbehandling vara endast 

cirka 50 % (Swanlund, 2010).  

Äldre människor är inte nödvändigtvis sämre än yngre när det gäller att följa råd och 

instruktioner angående sin läkemedelsbehandling. Vad man kan se är dock att det råder stora 

skillnader i var den bristande följsamheten uppstår (Taylor & Hardings, 2002). Universella 

faktorer som påverkar följsamheten oavsett ålder inkluderar bland annat patientens upplevelse 

av sin hälsa och läkemedlets påverkan på patienten. Om personen i fråga ser sig själv som 

frisk, eller inte har några besvär i vardagen av sin sjukdom minskar, följsamheten med 

läkemedelsbehandlingen, likväl som den minskar om läkemedlet som förskrivits ger jobbiga 

biverkningar som inkräktar på vardagen (Stegemann et al., 2010). 

När det gäller äldre människor är anledningarna ofta rent fysiska. Funktions- och 

synnedsättning kan leda till svårigheter att få upp en förpackning eller försvåra möjligheten att 

tillgodogöra sig information om hur preparatet ska tas. Bristande kunskap om läkemedlen och 

bristfälliga möjligheter att skaffa sig den kunskapen kan också påverka följsamheten (Taylor 

& Hardings, 2002). Relationen mellan patienten och personalen, det vill säga läkare, 

sjuksköterskor och apotekspersonal har också visat sig påverka följsamheten (Stegemann et 

al., 2010). 
 

Begreppet polyfarmaci 

 

Definitionen av polyfarmaci är att en patient tar fem eller fler läkemedel. Det finns en 

korrelation mellan polyfarmaci och en ökad risk för läkemedelsinteraktioner, biverkningar, 

bristande följsamhet, inläggningar och onödiga sjukvårdsbesök (Grafström & Nilsson, 2010). 

Förutom en ökad risk för problem med biverkningar och interaktioner, kan polyfarmaci 

ytterligare komplicera vård av äldre patienter. Effekterna av läkemedelsbehandling blir svåra 

att förutse och utvärdera. De biverkningar som kan uppstå blir svåra att identifiera och kan 

t.o.m. misstolkas som symptom och föranleda ytterligare läkemedelsordinationer. I de fall ett 

läkemedel kan identifieras som orsaken till interaktioner eller biverkningar vid 

multimedicinering ska läkaren antingen ändra dosen eller sätta ut läkemedlet (Socialstyrelsen, 

2009).  

Polyfarmaci är också en faktor som visat sig påverka följsamheten vid läkemedelsbehandling. 

Problemet med bristande följsamhet har studerats många gånger och ett stort antal variabler 

har satts i relation till bristande följsamhet vid läkemedelsanvändning. Det finns dock bara ett 

fåtal av dessa som i flera studier har visat sig påverka graden av följsamhet. De två viktigaste 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Stegemann%20S%22%5BAuthor%5D
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är antalet läkemedel och antalet doser per dag som används. Ju fler läkemedel, och ju fler 

doser en patient har desto lägre grad av följsamhet uppstår (Vik, Maxwell & Hogan, 2004).  

World Health Organization (WHO), 2009 menar att utsättning av läkemedel är lika viktigt 

som att påbörja en läkemedelsbehandling. Ett problem relaterat till utsättning uppstår då 

många äldre behandlas av olika läkare och inom olika vårdinstanser. Misstag kring 

läkemedelsin- och utsättningar förekommer ofta i samband med inläggningar, förflyttningar 

och utskrivningar (Garcia-Caballos, 2010). Bristande kommunikation mellan olika 

läkemedelsförskrivare försvårar ytterligare situationen. 2009 var det 45 % i åldersgruppen 80 

år och äldre som under året köpt ut tio eller fler läkemedel på recept och 33 % hade köpt ut 

läkemedel som betecknas som ”läkemedel som bör undvikas” vid behandling av äldre. 

Problemet är således stort (Socialstyrelsen, 2009). 
 

Konsekvenser av polyfarmaci 

 

Biverkningar 

Läkemedelsbiverkningar definieras som en skadlig eller obehaglig effekt av ett läkemedel 

som används i vanliga terapeutiska doser. Det innebär att effekter som uppträder då man 

överdoserat ett läkemedel inte räknas som biverkningar. Biverkningar är ett väldigt vanligt 

problem, så vanligt att det faktiskt kan anses vara ett folkhälsoproblem. Uppskattningsvis 

skulle 40 000 inläggningar på sjukhus i Sverige kunna undvikas varje år om det inte vore 

för läkemedelsbiverkningar (Nordeng & Spigset, 2009).  

Att äldre är storkonsumenter av läkemedel och de farmakokinetiska och 

farmakodynamiska förändringarna som sker med åldern gör att de löper en ökad risk att 

drabbas av biverkningar (Valente, Pasciuto, Bernabei, & Corbo, 2010). De biverkningar 

som drabbar äldre är ofta också av en allvarligare karaktär än de som drabbar yngre. 

(Stegeman et al., 2010) 

 

Biverkningar delas in i två olika typer, typ A och typ B (Norlén & Lindström, 2009). Typ 

A står för augmented, alltså förstärkt effekt och typ B står för bizzare, alltså en oväntad 

effekt. Typ A biverkningar är dosberoende och är den vanligaste formen av biverkningar, 

och utgör 80 % av alla biverkningar. Dessa biverkningar är förutsägbara och beroende av 

hur stor dos av läkemedlet som intas. Typ A biverkningar kan exempelvis vara blödningar 

när man behandlas med blodförtunnande medel eller hypoglykemi under 

insulinbehandling. Typ B biverkningar står för de övriga 20 % av biverkningar. Dessa 

biverkningar kan t.ex. vara allergiska reaktioner och är inte alls lika enkla att förutse som 

typ A biverkningar (Nordeng & Spigset, 2009). 

Generellt sett är biverkningar ofarliga, men kan ändå vara problematiska och ställa till 

problem för den som måste använda medicinen och därför drabbas av dem. Alla 

biverkningar är dock inte ofarliga. En del biverkningar kan ge mycket svåra skador och till 

och med leda till döden (Nordeng & Spigset, 2009). 

Biverkningar kan uppträda i kroppens alla delar och organsystem, och orsakas av nästan 

alla olika av läkemedel. Hos äldre är det psykofarmaka, hjärt- kärl läkemedel, 

blodförtunnande och NSAID preparat som står för de flesta biverkningarna Nordeng & 

Spigset, 2009). 

 

Interaktioner 

 

Kragh (2005) poängterar att det finns många olika orsaker till att läkemedelsinteraktioner 

uppstår. Äldre människors stora mängd läkemedel leder till en ökad risk för interaktioner, 

men även föda, naturläkemedel och en patients bakomliggande sjukdomstillstånd kan leda 
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till eller påverka en läkemedelsinteraktion (Norlén & Lindström, 2008) En patient som 

intar fem eller fler läkemedel lider av 50 % högre risk att drabbas av 

läkemedelsinteraktioner (Kragh, 2005). 

Läkemedelsinteraktioner klassas enligt SFINX (Swedish, Finnish Interaction X-

referensing) i ett system efter klinisk betydelse och delas in från A-D, där A betyder - 

sannolikt ingen klinisk betydelse och D innebär – kan leda till allvarliga kliniska 

konsekvenser, kombinationen bör undvikas (Hosia-Randell, Muurinen & Pitkälä, 2008). 

Läkemedel med smalt terapeutiskt fönster löper större risk att tillsammans med andra 

läkemedel eller naturläkemedel leda till läkemedelsinteraktioner, speciellt 

överdoseringssymtom, då de är extra känsliga för koncentrationsförändringar. En stor 

riskgrupp är personer som behandlas med antikoagulantia, då det finns vanliga 

naturläkemedel som ger ökad blödningsrisk, vilket i kombinationen med det förskrivna 

läkemedlet kan få förödande konsekvenser (Kragh, 2005). 
 

Farmakologisk omvårdnad 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007) har sjuksköterskan ett grundläggande ansvar att främja 

och återställa hälsa, förebygga sjukdom och att lindra lidande. I Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står att sjusköterska skall ha en helhetssyn 

och ett etiskt förhållningssätt, tillgodose patientens omvårdnadsbehov och tillvarata det friska 

hos patienten. I ansvarsområdet ingår även att hantera läkemedel på ett korrekt sätt och 

därmed ha kunskaper inom farmakologi. I sin yrkesroll skall sjusköterska också besitta en 

förmåga att motivera patienten till följsamhet när det gäller behandlingar, bland annat 

medicinska sådana, sjuksköterska skall ha förmågan att följa upp behandlingar, samt kunna 

ifrågasätta oklara instruktioner och ordinationer från läkare (Griffiths, Johnson, Piper & 

Langdon, 2004). 

(SOSFS, 2000:1) tar upp vikten av sjuksköterskans uppgift att verkställa 

läkemedelsordinationer. Detta ställer krav på farmakologiska kunskaper, kunskaper om hur 

läkemedel förvaras, och hur dessa läkemedel sedan ska iordningställs samt administreras. 

Eventuella biverkningar är viktiga att uppmärksamma hos patienten eftersom de i vissa fall 

kan vara allvarliga. I ordningsställande och administrering av läkemedel regleras av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 2000:1) kapitel 4 § 1.  

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) står det i § 2 att sjukvården skall bedriva 

en god och säker vård på lika villkor till hela befolkningen. Till god vårdsäkerhet hör att 

sjuksköterskan rapporterar eventuella avvikelser till socialstyrelsen. Allvarliga incidenter där 

en patient drabbats av skada eller utsatts för risker skall rapporteras enligt Lex Maria (SOSFS, 

2005:28). Ett flertal av alla Lex Maria är läkemedelsrelaterade, 30 % av vårdskadorna i 

slutenvården sker på grund av felaktig läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Kommunikation 

Många äldre träffar sjuksköterskor betydligt oftare än läkare. De tätare patientkontakterna ger 

en möjlighet att genom mer ingående samtal lära känna patienterna väl och ger en ökad 

kännedom kring deras problematik (Shattell, 2004).  

Detta samtal mellan en sjuksköterska och hennes patient sker inte på lika villkor, eftersom det 

ofrånkomligen är sjuksköterskan som befinner sig i maktposition. Patienten förväntas följa de 

råd och förmaningar som sjuksköterskan ger, eftersom det är hon som har expertisen på 

området som patienten sökt hjälp för (Shattell, 2004). Så har det åtminstone tidigare varit 

inom vården. Vårdgivaren ger information, patienten tar emot den och där upphör utbytet. 
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Risken är att kommunikationen blir ensidig, det blir en monolog istället för en dialog, som 

innebär informationsöverföring istället för ett utbyte (Lee & Garvin, 2003). Denna typ av 

kommunikation utgår ifrån ett individualistiskt synsätt, patienten ska fyllas med kunskap om 

sin sjukdom och behandling och förväntas sedan som individ använda denna kunskap för att 

på bästa sätt hantera sin situation. Lee & Garvin (2003) menar att detta är ett förlegat sätt att 

se på saken, och att ett informationsutbyte är grunden till förståelse och god vård, och i 

förlängningen ett måste för att ge en patient möjligheten att lyckas med sin del av 

behandlingen, exempelvis följa en läkemedelsordination.  

Kommunikationen med en patient skiljer sig mycket från vardaglig kommunikation mellan 

exempelvis två arbetskamrater. Det rör sig om en människa som befinner sig i en svår 

situation, något som ställer stora krav på vårdgivaren vad gäller kommunikationen. Rädsla oro 

och obehag kan väsentligt förändra patientens möjlighet att kommunicera sin åsikt men också 

möjligheten att ta till sig information.  Fossum, Arborelius & Theorell (2001) visar på en 

situation då en läkare var tvungen att upprepa samma enkla information sju gånger, eftersom 

patienten antingen var för stressad för att kunna ta till sig den eller helt enkelt behövde höra 

den flera gånger för att kunna ta in den. 

Det är viktigt för vårdgivaren att känna till hur patienten upplever samtalet, vilka svårigheter 

med kommunikationen patienten upplever eftersom det krävs en förståelse för personen man 

kommunicerar med för att veta hur kommunikationen ska ske på ett för båda parter 

tillfredställande sätt (Park & Song, 2005). Att i sin kommunikation ha ett patientcentrerat 

förhållningssätt, där dialog och inte monolog är i fokus underlättar det informationsutbyte 

som måste ske under en läkemedelsbehandling. De flesta äldre vill vara delaktiga i, och 

korrekt sköta sin del i sin behandling, men detta kräver en fungerande patientcentrerad 

kommunikation (SBU, 2009).   
 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Läkemedel botar allt fler sjukdomar och människor lever allt längre. Äldre med kroniska 

sjukdomar använder ofta ett flertal läkemedel och risken för att drabbas av biverkningar och 

interaktioner från läkemedlen är därför stor. Det är ett komplext problem som kostar 

samhället många miljarder varje år i form av läkarbesök och inläggningar på sjukhus. Det 

skapar också ett onödigt lidande och engagerar patient såväl som vårdpersonal. 

Likaså är omvårdnaden av dessa patienter komplex och omfattar både administrering, 

undervisning och bedömning av patientens läkemedelsbehandling (Frazier, 2005). För att öka 

medvetenheten kring omvårdnad av patienter med polyfarmaci är detta ett viktigt område att 

studera. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva omvårdnaden vid polyfarmaci hos äldre. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Vilka omvårdnadsproblem kan polyfarmaci medföra? 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan användas för att förebygga polyfarmaci hos äldre? 
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METOD  
 

Datainsamlingsmetod 

 

Vår studie genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell. Denna 

metod valdes för att på bästa sätt besvara syftet och skapa en översiktsbild av valt ämne. 

Forsberg & Wengström (2008) ansåg att en litteraturstudie är ett bra sätt att söka, 

granska och sammanställa vetenskapliga artiklar och rapporter inom ett område på ett 

systematiskt och kritiskt sätt, en förutsättning för att detta ska vara möjligt är att det 

finns tillräcklig relevant forskning inom ämnesområdet som valdes. 
 

Inklusionskriterier 

 

För att säkerställa kvaliteten på de artiklar som ingick i litteraturstudien så valdes endast 

artiklar som genomgått peer review ut, sökningarna som gjordes i databasen PubMed 

begränsades också till att endast innehålla artiklar publicerade de tio senaste åren. 

Forsberg & Wengström (2008) menade att äldre studier inte bör inkluderas då forskning 

är en färskvara. Endast originalartiklar på engelska användes i litteraturstudien. En 

förberedande sökning gjordes i både PubMed och Cinahl, två databaser som är lämpliga 

att använda vid litteraturstudier gällande omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). Då resultaten av de förberedande sökningarna visade sig vara 

snarlika så fokuserade författarna på att använda PubMed, då nästan samtliga artiklar 

från Cinahlsökningen fanns inkluderade i resultatet av sökningen i PubMed. 

 

Datainsamling 

 

Sökorden valdes utifrån det valda syftet, och vid PubMed-sökningen användes MeSH- 

termer (Medical Subject headings). De sökord som användes var: 

"polypharmacy"[mesh] and (nurse or nursing). Sökningen begränsades ytterligare 

genom att använda limits, ett system i PubMed som effektiviserar sökningen och gör 

den mer fokuserad. De limits som användes var English, 65+ och Published in the last 

10 years. Detta ledde till sammanlagt 154 artiklar, av dessa var 33 st reviews och 

exkluderades. De resterande 121 artiklarna granskades genom att abstrakt lästes för alla 

artiklar med relevanta rubriker, något som resulterade i att sammanlagt 54 abstrakt 

lästes, av dessa valdes 32 artiklar ut och granskades av båda författarna, av dessa valdes 

14 ut. Manuell sökning gjordes på 2 artiklar.  
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Tabell I 

Databas 

Datum 

för 

sökning 

Sökord Träffade 

artiklar 

Granska

de 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 

111201 

Polypha

rmacy 

AND 

Nurse 

or 

Nursing 

121 54 32 14 

Manuell 

sökning 

111201 

 2 2 2 2 

 

Limits: English, Aged: 65+ years, Published in the last 10 years. 

 

Databearbetning 

 

De 54 abstrakten delades upp och lästes, och de 32 artiklarna som efter denna första 

gallring bäst ansågs svara mot arbetets syfte och frågeställningar lästes av båda 

författarna. Därefter analyserades artiklarna och diskussioner följde rörande vilka som 

skulle väljas ut. De artiklar som inte ansågs svara tillräckligt bra mot syfte och 

frågeställningar sparades för att eventuellt kunna användas i diskussionsdelen av 

resultatet. 

Kvalitetsvärdering och klassificering 

Bedömningsunderlaget framtaget av Berg, Dencker & Skärsäter (1999); Willman, Stoltz 

& Bahtesvani (2006) användes för att kvalitetsbedöma, värdera och klassificera de 

utvalda artiklarna. Denna bedömning finns redovisad i den bifogade matrisen (Bilaga 1). 

 

Tillförlitlighet 

 

Artikelsökningarna gjordes med specifika sökord, och upprepades ett par gånger för att 

på så sätt undvika slumpmässiga felaktigheter som skulle kunnat påverka artikelurvalet. 

(Forsberg & Wengström, 2008). Alla inkluderade artiklar kvalitetsgranskades med hjälp 

av ett validerat instrument för kvalitetsgranskning modifierat från Berg et al. (1999); 

Willman et al. (2006). Endast publicerade originalartiklar användes i resultatet för att 

säkerställa litteraturstudiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Artiklarna som ingår i resultatet är etiskt granskade. I resultatet förekommer endast 

granskade artiklar, dessa har genomgått så kallad peer review. Peer review används för 

att säkra kvaliteten på forskning, vare sig det gäller hur den sker, eller vilket resultat 

som uppnås och är en organiserad metod för forskningsbedömning (Chubin & Hackett, 

1990). I den akademiska världen är peer review en sorts begränsningspraxis (Helgeson, 

2006). Båda författarna har granskat alla artiklarna för att ge en så objektiv och klar 

bedömning som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). Vidare genomförde författarna 

granskningen i enlighet med SOU 1999:4, dvs att ej fabricera, förfalska, övertolka eller 
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plagiera data. Författarna följde god forskningsetik redovisade öppet de resultat som 

uppnåddes och de metoder som användes, i enlighet med Gustafsson, Hermerén & 

Peterson (2005). Alla artiklarna i studien var också granskade av etisk kommitté. 

 

 

RESULTAT   

 

Polyfarmaci är ett vanligt och globalt fenomen, artiklarna som granskats under 

litteraturstudien kom från många olika delar i världen och många av dem visade på att 

fenomenet var utbrett. Totalt inkluderades femton artiklar i resultatredovisningen. 

 

Omvårdnadsproblem 

 

Lampela, Hartikainen, Sulkava & Hupponens (2007)  studie fann att nästan alla 

deltagande patienter (98,8 %) använde minst ett läkemedel, och det genomsnittliga 

totala antalet använda läkemedel var 6,5. 

Dwyer, Han, Woodwell & Rechtsteiners (2010) studie visade att polyfarmaci var ett 

vanligt fenomen på USA's vårdhem, och Griffiths, Johnson, Piper & Langdons (2004) 

studie tog upp att så mycket som 20 – 25 % av alla sjukhusinläggningar var förknippade 

med polyfarmaci, siffror som stöddes av Lampela, Hartikainen, Lavikainen, Sulkava & 

Huuponen et al. (2010) som nämnde siffran 23 %, och fortsatte med att konstatera att de 

potentiella konsekvenserna av den omfattande användningen av läkemedel bland äldre 

kunde betraktas som ett viktigt folkhälsoproblem, eftersom den ökade användningen var 

förenad med en ökad sjuklighet och dödlighet. 

 

Enligt artikeln utgjorde äldre människor mer än hälften av de läkemedelrelaterade 

intagningarna till sjukhus (Lampela et al., 2007). Äldre hade fler sjukdomar och tog därför 

fler läkemedel och löpte därigenom större risk för biverkningar. (Barnett, Mccowan, Evans, 

Gillespie, Davey & Fahey, 2011; Lim, Chiu, Dohrmann & Tan, 2010; Gusdal, Beckman, 

Wahlström & Törnkvist, 2011). Flera av sjukdomarna, som var vanligast hos äldre, var även 

kroniska och krävde lång och upprepad behandling. Jyrkkä, Enlund, Korhonen, Sulkava & 

Hartikainen (2009a) fann att diabetes, depression, smärta, hjärtsjukdomar och obstruktiv 

lungsjukdom var de sjukdomar som visat sig vara de största riskfaktorerna för polyfarmaci. 

Bland äldre människor i Finland ökade förekomsten av polyfarmaci från 6 % till 25 % under 

en period från slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet och under 2000-talet har 

förekomsten ökat ytterligare, troligen på grund av tillgången till nya behandlingsmetoder och 

läkemedel för äldre personer, och deras kroniska sjukdomar. 

 

Vidare skrev Jyrkkä et al. (2009a) att det inte alltid kan vara rimligt att undvika 

polyfarmaci, då kroniska sjukdomar som tidigare nämnts kräver upprepad och långvarig 

behandling. De fick stöd av Lampela et al. (2007) som skrev att med äldre patienter är 

polyfarmaci ofta oundvikligt på grund av deras sjukdomsbild. Polyfarmaci är dock ofta 

en möjlig riskfaktor för medicineringsproblem. Till exempel, ju fler läkemedel äldre 

personer använder, desto större är risken att få potentiellt interagerande läkemedel 

(Secoli, Figueras, Lebrao, Lima & Santos, 2010)  

Lampela et al. (2007) höll med och skrev att ju fler läkemedel en person tar desto fler 

läkemedelsbiverkningar samt mer läkemedelsinteraktioner riskerar personen att utsättas 

för. Hos äldre var dessa läkemedelrelaterade problem en vanlig orsak till sjukhusvård 

och kan leda till en sämre livskvalitet, i de fall polyfarmaci inte kan undvikas är 

regelbundna kontroller av patientens medicin ett måste. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Gusdal%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Gusdal%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Wahlstr%C3%B6m%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22T%C3%B6rnkvist%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Jyrkk%C3%A4%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Enlund%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Enlund%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Sulkava%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Hartikainen%20S%22%5BAuthor%5D
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Tyvärr ordinerades äldre ofta onödiga läkemedel, läkemedel som är kontraindicerade 

för åldersgruppen eller fel dosering för deras ålder. Sådan medicin kategoriseras som 

potentiellt olämpliga läkemedel och är på grund av risken för biverkningar och 

interaktioner en viktig angelägenhet (Barnett et al., 2011). Studien visade att 

användningen av receptbelagda läkemedel var hög hos äldre patienter, de fick i 

genomsnitt 70 recept över en period om två år, och nästan 70 % av patienterna fick 

recept på sex eller fler läkemedel. 

 

Men äldre får inte bara receptbelagda läkemedel. Många äldre tar förutom läkemedel 

förskrivna av läkare receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel vid behov. 

Något som inte alltid kommer förskrivaren av deras receptbelagda mediciner till 

kännedom. Mer än hälften av äldre personer som använder fem eller fler olika 

läkemedel dagligen tar onödiga läkemedel, inklusive läkemedel utan en klar indikation, 

ineffektiva läkemedel och läkemedel som representerar terapeutisk dubblering. 

Medicineringsproblemen börjar vanligtvis när läkemedelrelaterade symptom tolkas som 

en ny sjukdom, och därigenom leder till förskrivning av ytterligare läkemedel, trots att 

det i många av dessa fall i själva verket är en läkemedelsinteraktion som ger upphov till 

symtomen (Jyrkkä, Enlund, Korhonen, Sulkava & Hartikainen (2009b). Andra problem 

relaterade till medicinering har att göra med både mänskliga faktorer och miljöfaktorer. 

Då äldre vuxna använder mer receptbelagda och receptfria läkemedel än någon annan 

åldersgrupp är det mycket som kan gå fel. Mänskliga faktorer inkluderar bland annat, 

bristande kommunikation mellan vårdgivare och patient, patientens brist på kunskap, 

alkohol-läkemedelsinteraktioner, användning av receptfria läkemedel och 

naturläkemedel och kognitiva, sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, dessa 

faktorer kan alla negativt påverka en äldre människas medicinhantering. Miljöfaktorer 

inkluderar höga kostnader för läkemedel som förskrivs, felaktig förvaring av läkemedel 

samt avsaknad av tydligt markerade utgångsdatum (Curry, Walker, Hogstel & Burns, 

2005). 

 

Lampela et al. (2010) studie visade att det var stor skillnad mellan rapporteringen från 

patienter och bedömningen från läkaren om misstänkta läkemedelsbiverkningar och 

effekter. Flera faktorer kan bidra till att den observerade skillnaden mellan läkarens 

bedömning och patientens upplevelse. Äldre människor kan helt enkelt vara omedvetna 

om att de upplever ett läkemedels negativa inverkan och kan istället härleda detta till sin 

höga ålder eller sjukdom. Polyfarmaci ledde i studien till rapporterade biverkningar hos 

11,4 % av patienterna, medan läkaren observerade biverkningarnas effekter hos 24 % av 

patienterna. De biverkningar som oftast upptäcktes av läkare var hypotoni, muntorrhet, 

yrsel, trötthet, extrapyramidala symtom, förstoppning och urinretention.  

 

Nobili et al. (2011) studie bekräftade inte bara att det fanns en ökande andel äldre som utsätts 

för övermedicinering, kroniska onödiga läkemedelsbehandlingar och polyfarmaci. Studien 

visade också att ålder och boendesituation var viktiga faktorer som påverkade 

läkemedelsförskrivningen.  

 

Secoli et al. (2010) skrev om hur det genomsnittliga antalet läkemedel en äldre patient 

visade sig vara större vid utskrivning än vid inläggning på sjukhus. Något som ökade 

risken för interaktioner. Att en äldre människa vid sjukhusinläggning får nya vårdgivare 

som inte känner patienten sen tidigare kan också det leda till ökad risk för biverkningar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Jyrkk%C3%A4%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Enlund%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Enlund%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Sulkava%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Hartikainen%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%22Nobili%20A%22%5BAuthor%5D
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och interaktioner, då de saknar den bakgrundsinformation som patientens vanliga 

förskrivare har.  

 

På vårdhem är situationen annorlunda, patienterna kräver på grund av sin högre nivå av 

fysisk och psykisk försämring och sina kroniska sjukdomar mer läkemedelsbehandling 

och komplexa medicineringsbilder än människor som bor hemma (Barnett et al 2011; 

Dwyer et al 2010; Halvorsen, Ruths, Granas & Viktil, 2010). Patienter på vårdhem intar 

upp till fyra gånger så många receptbelagda läkemedel som människor som lever i sitt 

eget hem, och tar i genomsnitt fem eller fler läkemedel. Risken för att potentiellt 

olämpliga mediciner och felmedicinering ska drabba dessa patienter var stor då 

förskrivning av onödig och olämplig medicin var mer sannolikt än för människor 

boende i sitt eget hem (Barnett et al., 2011). 

Resultaten från Barnett et al. (2011) studie visade polyfarmaci på vårdhem vanligare 

under 2004 än under 1996. Något som tros bero på utvecklingen av nya läkemedel för 

att behandla kroniska sjukdomar. Resultaten från studien gav en förståelse för vikten av 

att motverka polyfarmaci och relaterade riskfaktorer bland boende på vårdhem. Detta på 

grund av sambandet mellan polyfarmaci, potentiellt olämpliga mediciner, biverkningar 

och ökade kostnader för sjukvården i USA. 

 

Secolis studie visade att mer än en fjärdedel av den äldre befolkningen tog två eller flera 

läkemedel som kan interagera, och att dessa interaktioner kan ge antingen en minskning 

av läkemedlets terapeutiska effekt eller en öka risken för biverkningar. 

Mer än hälften av dessa kombinationer var en del av vanliga behandlingsrutiner och kan 

leda till biverkningar som äventyrar säkerheten för äldre personer. Resultaten 

understryker behovet av att genomföra utbildningsinsatser som riktar sig till förskrivare 

för att undvika onödiga risker. Resultaten visade också att användningen av sex eller 

fler läkemedel var förenad med en signifikant ökning av risken för 

läkemedelsinteraktioner. Risken mer än tredubblas när antalet läkemedel överstiger fem 

(Secoli, 2010). 

 

En studie som gjordes i USA av Ellenbecker, Fraizer & Verney (2004) handlade om 

sjuksköterskors observationer och erfarenheter av problem och biverkningar av olika 

behandlingar. Majoriteten av äldre patienter i äldreboende tog mer än fem receptbelagda 

läkemedel. Många patienter tog läkemedel på ett sätt som avvek från den förskrivna 

läkemedelshanteringen. Resultatet visade att sjuksköterskorna observerade många olika 

typer av medicineringsproblem, såsom patienter som tog fel mediciner, rätt medicin 

men i fel dos eller rätt medicin vid fel tidpunkt. Många äldre patienter upplevde många 

biverkningar på grund av sin felmedicinering. Skälen för felmedicineringen 

rapporterades i studien som ofta var resultatet av enskilda patientens egenskaper men 

även problem i systemet bland annat missförstånd bland personalen exempelvis mellan 

sjuksköterska och annan vårdpersonal.  

 

Medicinering hos äldre i hemmet ställer till en del unika problem. Inlagda patienter på 

sjukhus utsätts för en stor mängd ny och förvirrande information och blir ofta snabbt 

utskrivna utan en fullständig förståelse av sin medicinhantering. Kostnaden för 

läkemedel ingår under sjukhusvistelsen men inte i hemmet, där deras höga kostnader 

kan begränsa tillgången och resultera i låg följsamhet. På sjukhus får den äldre patienten 

också hjälp med när och hur medicinernas ska tas, något som saknas i hemmet. 

Medicinerna kontrolleras inte av en sjuksköterska, utan lagras, hanteras och 

administreras av patienten eller närstående. Då det rör sig om äldre människor, kan 
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hälsosituationen, kognitiva, ekonomiska, miljömässiga eller andra hinder försvåra 

medicineringen (Ellenbecker et al., 2004).  

Om självmedicineringen inte fungerar på grund av att ordinationer inte fullföljs, kan det 

få stora konsekvenser. Dessa kan innebära att mer sjukvård tas i anspråk, exempelvis 

längre vistelse på sjukhus, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för hälso- och 

sjukvård. Sjuksköterskor måste här spela en viktig roll och bidra med information och 

undervisning till patienter vid självmedicinering (Curry et al., 2005). 

 

Omvårdnadsåtgärder 

 

Att hitta balansen mellan fördelarna och nackdelarna med läkemedelsbehandling var en 

utmanande uppgift för kliniker i vården av äldre personer, polyfarmaci är trots allt 

ibland en nödvändighet. Problem uppsår när biverkningar orsakade av läkemedel inte är 

erkända som sådana, vilket resulterar i nya onödiga recept. Dessutom kan polyfarmaci 

vara en konsekvens av onödig läkemedelsanvändning följd av onödig upprepning 

förskrivning och brist på övervakning. I Finland och övriga Norden, var en av de 

faktorer som bidrog till ökningen av polyfarmaci och överdriven polyfarmaci var 

ersättningssystemet, som tillät allmän tillgång till receptbelagda läkemedel genom att 

återbetala och att subventionera kostnaderna för läkemedel för alla medborgare lika 

(Jyrkkä et al, 2009b). 

 

Läkemedel var en integrerad del av hemvård, data tydde på att det krävdes större 

insatser för att minska förekomsten av polyfarmaci, en känd riskfaktor för biverkningar. 

(Dwyer et al., 2010). 

 

Eftersom den äldre befolkningen förväntas fortsätta öka under de närmaste decennierna, 

måste den ökade användningen av läkemedel och exponeringen för kroniska 

behandlingar och polyfarmaci noga övervakas av läkare och sjuksköterskor. Kunskapen 

om de egenskaper som skiljer äldre människor från yngre relaterat till läkemedel och 

dess effekter, kan hjälpa läkare att främja en mer ändamålsenlig och säker användning 

av läkemedel hos äldre. Polyfarmaci är ofta förknippad med antalet sjukdomar, men det 

kan också handla om bara en sjukdom, som behandlas med flera läkemedel till följd av 

en försämrad hälsa och användning av läkemedel utan en klar indikation. Dessutom är 

förskrivningen av flera läkemedel i sig en predisponerande faktor för att lägga till 

ytterligare läkemedel (Nobili et al, 2011). Risken var stor att symtomen på 

biverkningarna behandlas med ytterligare ett läkemedel. Att förebygga biverkningar hos 

äldre patienter redovisas som en betydande faktor för att förebygga sjukdomar och är en 

prioritering för hälsoforskningen när det gäller att förbättra patientvården (Barnett et al., 

2011). 

För att komma tillrätta med problematiken kring polyfarmaci och dess följder var det 

viktigt att man tidigt identifierar äldre patienter i riskzonen och gjorde en heltäckande 

bedömning av patientens förmågor och kunskap om läkemedelshanteringen (Griffiths et 

al, 2004; Secoli et al, 2010).  

Lika viktigt som att identifiera biverkningar var att upptäcka dem tidigt för att förhindra 

dem. En ökande åldrande befolkning ställer ökade krav på sjuksköterskor att ta större 

ansvar för vård av äldre och kräver särskild kunskap och uppmärksamhet relaterat till 

farmakokinetik och farmakodynamik (Burgess, D’Arcy, Holman & Satti, 2005). 

Både Lampela et al. (2010) och Griffith et al. (2004) pekade på sjuksköterskans stora 

patientkontakt som en nyckel för att komma tillrätta med problematiken kring 

polyfarmaci. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
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Griffiths et al. (2004) menade att sjuksköterskan är den som har allra störst kontakt med 

patienten.  Sjuksköterskan kan hjälpa äldre patienter med att identifiera problem i 

samband med medicinering och kan också i sin arbetsroll främja följsamhet. Dels 

genom att utveckla samarbetet med annan hälso- och sjukvårdspersonal och ge ökade 

möjligheter till att delad patientinformation. Dels genom övervakning av läkemedel, 

patientutbildning och annan medicineringsrelaterad information till äldre patienter. 

Sjuksköterskan måste också tillgodogöra sig tillgänglig och aktuell information om 

terapeutiska substanser som används i anläggningen där de är anställda. Sjuksköterskor 

som tar hand om äldre bör vara medvetna om högriskmediciner och kunna identifiera 

känsliga äldre patienterna i syfte att förebygga, upptäcka och rapportera biverkningar 

(Lim et al., 2010). 

 

Sjuksköterskan har den roll som krävs för att utbilda och hjälpa äldre patienter att 

utveckla kunskaper och färdigheter som krävs för självmedicinering. Han/hon kan visa 

äldre patienter hur man ska ta mediciner, vad läkemedlen används till, vilken dos som 

ska tas etc. Ordagranna instruktioner, en lista över läkemedelsbiverkningar, uppföljning 

via telefon och faktablad om mediciner kombinerat med rådgivning, gav betydligt bättre 

kunskap hos äldre (Griffiths et al., 2004). 

 

Curry et al. (2005) poängterade också att undervisningen till de äldre patienterna var 

viktig, då en icke korrekt hantering av självmedicinering kan få allvarliga konsekvenser, 

och fastslår att den bör individualiseras och baseras på en noggrann bedömning av 

patientens förmåga att administrera läkemedel på ett säkert sätt. Genom att involvera 

äldre och göra dem till aktiva partners i sin egen vård kan många fel och hälsoproblem 

förebyggas. Ny teknik och utrustning har potential för att förbättra patientens egenvård 

av läkemedel. Vårdgivare behöver se över patientens sjukdomshistoria, nuvarande 

hälsotillstånd och medicineringsregim innan några förändringar görs i läkemedelslistan.  

Curry et al. (2005) menade vidare att eftersom äldre ofta träffar olika vårdgivare på 

grund av sina olika sjukdomar så bör varje vårdgivare begära en lista med andra 

vårdgivare och alla mediciner som används. I avsaknad av en noggrann bedömning av 

en enskild vårdgivare, kan patienten glömma att delge viktig information om 

hälsoproblem och olika typer av behandlingar inklusive läkemedel.  

 

De äldre patienterna behöver också motiveras och läkemedelshanteringen måste 

förenklas så mycket som möjligt, till exempel bör tiden för att ta mediciner vara bekväm 

och passa deras personliga schema. Att använda sig av daliga ritualer som måltider och 

läggdags och planera medicinintaget vid dessa kan också underlätta för den äldre 

patienten, någon typ av medicinlista där man kryssar för vilken dos man tagit och när 

kan också vara till god hjälp. Patienten måste ges möjlighet att ställa frågor 

sjuksköterskor och andra vårdgivare om sina mediciner, och möjlighet att söka hjälp när 

negativa effekter och/eller biverkningar uppkommer. Inom hemsjukvården har 

sjuksköterskan ett ansvar att utvärdera patientens självmedicinering. Utan utvärdering 

kan många problem med medicinering gå obemärkt förbi om det inte uppstår 

medicinrelaterade incidenter som kräver läkarvård (Curry et al., 2005). 

 

Om sjuksköterskan under patientundervisningen eller utvärdering kommer fram till att 

patienten saknar förmågan att sköta sin egen medicinering behöver detta rapporteras till 

lämplig vårdgivare för att avgöra om det finns en annan person som kan hjälpa 

patienten. Undervisningen ska alltid omfatta andra familjemedlemmar när det är möjligt, 
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men i synnerhet när patienter kommer att behöva hjälp med att administrera sina egna 

mediciner (Curry et al., 2005). 

Jyrkkä et al. (2009a) menade att det gäller att uppmärksamma och fånga upp de äldre 

personer som är i riskzonen för polyfarmaci. Läkemedelshantering måste utvärderas 

regelbundet för att identifiera potentiella läkemedelrelaterade problem, och särskilt 

olämpligt läkemedelsanvändning. Regelbundna medicineringsbedömningar kan 

förbättra den totala medicineringen och minska läkemedelrelaterade fel och kostnaderna 

för läkemedel. 

För att minimera skadorna och maximera nyttan av läkemedelsbehandlingen, måste 

behovet och effektiviteten av läkemedlen utvärderas regelbundet med hänsyn till 

diagnosen och det faktiska utfallet av behandlingen (Jyrkkä et al., 2009a). 

Även Ellenberger et al. (2004) pekade på en ökad uppmärksamhet som ett viktigt steg, 

och menade att det är viktigt att sjuksköterskor delar med sig av sina erfarenheter och 

sin oro kring felmedicinering hos äldre och fungerar som aktiva deltagare i utvecklingen 

av hela system som kan användas för att förebygga fel.  

Vidare har en svensk studie visat att ett specifikt utbildningsprogram för sjuksköterskor 

för att förbättra sjuksköterskors kunskap om biverkningar och rapportering, ledde till 

betydande förbättringar i sjuksköterskors prestanda och kunskap (Bäckström, Ekman & 

Mjörndal, 2007). 

 

Lampela et al. (2010) studie visade på stora skillnader mellan egenrapporterade 

biverkningar och de som upptäcktes av läkare, och visade därigenom att det var viktigt 

att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal frågar om eventuella biverkningar 

trots att äldre patienter kanske inte klagar på läkemedelrelaterade problem. 

Det är viktigt att använda strategier för att öka lämplig förskrivning på och varna 

förskrivare för risken med olämpliga läkemedel för äldre. Den varning kan komma 

genom datoriserade beslutsstöd, utbildningsprogram eller en förstärkt roll för 

farmaceuter, som genom sin kompetens kan stödja förbättringar av kvaliteten på 

förskrivningar av läkemedel till äldre. Det är viktigt att inom sjukvården att säkerställa 

en samordnad strategi på både bred och individuell nivå, så att olämpliga läkemedel hos 

äldre patienter kan undvikas (Barnett et al., 2011). 

Även Halvorsen et al. (2010) skrev att medverkan av apotekare i kliniska team bör 

genomföras regelbundet för att uppnå och bibehålla hög kvalitet på 

läkemedelsbehandling. Kommunikation mellan sjuksköterskor, läkare och 

apotekare/farmaceut är en lämplig metod för att identifiera och lösa läkemedelrelaterade 

problem bland äldre patienter. Möjlighet att presentera sina resultat av 

medicineringsöversyn, kritiska reflektioner och rekommendationer vid möten, där även 

apotekare kan delta underlättar diskussioner och beslut kring läkemedelrelaterade 

problem och förbättrar även den totala förskrivningskvaliteten (Halvorsen et al 2010). 

 

Sjuksköterskor och andra vårdpersonal kan göra en screening på äldre patienter när det 

gäller läkemedelshantering för att undvika konsekvenser såsom minskad livskvalitet och 

intagning på sjukhus till följd av en biverkan. Alla förskrivningsbeslut har ett inslag av 

risk och nytta och man måste väga ett läkemedels för och nackdelar, även om det på 

pappret är olämpligt för äldre kan behandlingen vara i patientens bästa intresse under 

vissa omständigheter (Barnett et al., 2011). 

 

I Gusdals studie tog vikten av att utveckla en screening procedur för att urskilja äldre 

som befinner sig i riskzonen för en osäker medicinering upp. Resultaten visade att SMA 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=
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(Safe Medication Assessment) är ett verktyg som kan hjälpa till att identifiera faktorer 

som är starkt relaterade till osäker medicinering hos äldre patienter. 

Sjuksköterskor kan använda SMA för att göra en strukturerad bedömning som kan 

hjälpa dem i deras uppgift att öka kvaliteten på vården och jobba för en säkrare 

medicinering. SMA underlättar goda, reflekterande samtal som hjälper patienter att se 

över sina medicineringsvanor. SMA ger sjuksköterskan inblick i dels patientens 

allmänna hälsotillstånd, dels eventuella negativa reaktioner på patientens faktiska 

läkemedelsanvändning. SMA skiljer sig från andra verktyg eftersom det handlar om en 

kombination av patientens inställning till sin förskrivare och medicinsk behandling och 

olika läkemedelproblem interaktion. Dessutom underlättar SMA sjuksköterskans 

bedömning genom instruktionerna som medföljer instrumentet och genom att föreslå ett 

brett spektrum av biverkningar och olika skäl till varför patienter avsiktligt ändrar 

föreskrivna doseringar utan att rådfråga läkare (Gusdal et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor måste vara medvetna om de riskfaktorer som är förknippade med 

felmedicinering och ständigt uppmärksamma på risken för felmedicinering. Endast 

denna vaksamhet kommer att säkerställa korrekt medicinering, förhindra skadliga 

effekter, och ge patienterna den vårdkvalitet de förtjänar. Sjuksköterskor är utbildade 

för att vara goda observatörer och ta ansvar för välbefinnande av patienterna i sin vård 

och det är viktigt att det har kunskap om de möjliga läkemedelsbiverkningar som de 

behandlingar som ges kan medföra (Ellenbecker et al., 2004). 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Den föreliggande litteraturstudien hade som syfte att undersöka omvårdnaden vid polyfarmaci. 

Eftersom det redan finns en relativt stor mängd god forskning på området bedömdes metoden 

litteraturstudie bäst kunna besvara syftet. Forsberg & Wengström (2008) menar nämligen att 

det är en förutsättning för att kunna använda sig att denna metod. De vetenskapliga artiklar 

som valdes ut till litteraturstudien representerade forskning med global bredd, genom de olika 

länder där de utförts. Forsberg & Wengström (2008) anser att detta kan göra studien 

applicerbar i olika kulturer då en större spridning på de utvalda artiklarna ger en större 

applicerbarhet. 

 

Begränsningskriterierna som författarna använde sig av var att endast inkludera peer-reviewed 

originalartiklar som publicerats de senaste tio åren. Sökningar skedde i både PubMed och 

Cinahl men då utfallet av dessa visade sig vara snarlikt så valde författarna av hänsyn till 

bättre kunskap i PubMed att fokusera sitt sökande i den databasen. Specifika MeSH-termer 

användes under sökningen och manuella sökningar genomfördes också, främst på artiklar som 

programvaran föreslog som relevanta i förhållande till de artiklar som sökts fram. 

Studierna som valdes ut varierade kraftigt i storlek men bedömdes alla med 

bedömningsunderlaget framtaget av Berg, Dencker & Skärsäter (1999); Willman, Stoltz & 

Bahtesvani (2006), och alla de utvalda artiklarna ansågs vara av kvalitetsgrad ett eller två, 

något som borgar för god validitet. Forsberg & Wengström (2008) hävdar att randomiserade 

kontrollerade studier väger tyngst men någon sådan valdes ej ut i denna litteraturstudie och 

författarna är medvetna att den stora mängden retrospektiva studier kan anses sänka 

litteraturstudiens validitet. 
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Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva omvårdnad vid polyfarmaci hos äldre. 

Resultatet svarar på syftet utifrån vilka omvårdnadsproblem polyfarmaci kan medföra och 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan vara aktuella vid polyfarmaci hos äldre.  

 

Studierna som granskats i den här litteraturstudien visar att polyfarmaci är ett utbrett, globalt 

och växande fenomen. Men också att orsakerna till polyfarmaci och de konsekvenser det får 

skiljer sig åt (Lampela et al, 2010; Jyrkkä et al, 2009a, 2; Dwyer et al, 2010; Griffith et al, 

2004; Barnett et al, 2011, Lim et al, 2010). 

Föreliggande studie visar också att äldre patienter drabbar av flera sjukdomar och ofta 

använder flera läkemedel och utsätts för polyfarmaci därmed löper större risk för 

läkemedelrelaterat problem såsom biverkningar (Nobili et al., 2011). 

 

I litteraturstudien framkommer att blandningen mellan receptbelagda läkemedel och receptfria 

läkemedel ställer till problem eftersom det sällan kommer fram i vilken utsträckning patienten 

använder receptfria läkemedel (Jyrkkä et al., 2009b).  

För närvarande är antalet individer som behandlar sina sjukdomar med receptfria läkemedel 

utan att tala med vårdpersonal mycket högt. Uppskattningsvis 70 % till 90 % av alla 

sjukdomar hanteras med någon form av egenvård och som inte uppmärksammas av 

vårdpersonal. Många äldre människor ser inte receptfria läkemedel som riktig medicin och 

tenderar att köpa fler sådana läkemedel än yngre människor. Även fast dessa mediciner kan 

sätta äldre i riskzonen för biverkningar, är de ofta inte medvetna om att denna reaktion, då de 

inte känner igen symtomen (Rolita & Freedman, 2008). Precis som med receptbelagda 

läkemedel ökar risken för biverkningar av receptfria läkemedel med patientens ålder (Shepler, 

Grogan & Pater, 2006). 

 

Den ständigt ökande äldre befolkningen ställer större och större krav på den geriatriska vården, 

om dessa krav inte tillgodoses är det bara naturligt att denna obalans i tillgång och efterfrågan 

regleras genom en större del egenvård. Många av problemen i samband med egenvård av 

sjukdom kan förebyggas genom effektivare strategier för förebyggande och hantering. 

Sjuksköterskor som gör hembesök, kan bli bättre på att ställa frågor kring receptfria 

läkemedel och även bättre på att informera kring dem för att minska risken för dubbel 

terapeutisk användning. Vården blir sannolikt mer produktiv om patienterna är aktiva och 

informerade deltagare i processen.  

Tid med sjuksköterska, läkare eller farmaceut skulle hjälpa till att förhindra biverkningarna 

från receptfria läkemedel. Patienterna måste förstå vad dessa läkemedel är till för och vilka 

biverkningar och interaktioner som kan uppstå (Rolita et al., 2008). 

 

Användning av receptbelagda läkemedel är hög hos äldre patienter. Ibland händer att äldre 

personer ordineras onödiga läkemedel, eller får fel dos relaterad till deras ålder (Barnett et al., 

2011). Oklarheter i läkemedelslistan medför risker för att äldre får flera läkemedel med 

samma verkningsmekanism eller synonyma preparat. Risken för äldre att drabbas av 

dubbelmedicinering med risk för biverkningar till följd av överdosering.  

(Kragh, 2005). 

 

Lampela et al. (2007) studie som gjorde i Finland visar att läkare är mer uppmärksamma på 

biverkningar än vad äldre patienter är och vidtar åtgärder för att minimera risker för 

biverkningar. Flera faktorer kan bidra till att den observerade skillnaden mellan läkares 

bedömning och patientens upplevelse. Äldre människor kan vara omedvetna om att de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shepler%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shepler%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shepler%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pater%20KS%22%5BAuthor%5D
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upplever ett läkemedels biverkningar och tror att det har samband med sjukdom eller 

ålderdom (Lampela et al, 2007).  

Fastbom (2006) skriver att bristande kunskap om åldrandet kan förekomma hos äldre, 

anhöriga och läkare.  Många gånger kan läkemedelsbiverkningar misstolkas och uppfattas 

som sjukdomssymtom som föranleder behandling med ytterligare mediciner. T.ex. behandling 

av ett blodtrycksänkande läkemedel kan ge ortostatism som i sin tur behandlas med ett 

blodtryckshöjande medel. 

 

Det finns olika omvårdnadsproblem när det gäller polyfarmaci såsom äldre ofta behandlas för 

symtom istället behandling riktad mot bakomliggande orsaker. Det kan bero på att sjukdomar 

hos äldre är ofta har en annorlunda, eller diffus symtombild eller att varje symtom eller 

sjukdom behandlas var för sig istället för att behandlingen skräddarsys utifrån en 

helhetsbedömning av patientens sjukdomsbild.  

Det kan också bero på att många läkemedelsordinationer inte följs upp och utvärderas vilket 

kan leda till att äldre patienter använder läkemedel som ger onödiga biverkningar, har 

otillräcklig effekt eller verkningslösa. Det saknar ofta rutiner för att regelbundet gå igenom 

äldre patienters läkemedel för att bland annat ta ställning till om de fortfarande behövs, om 

dosering är rätt, läkemedelsinteraktion, om de är lämplig i förhållande till patientens sjukdom 

och ålder m.m. (Fastbom, 2006). 

 

Oklarheter i läkemedelslistan medför risker för att äldre får flera läkemedel med samma 

verkningsmekanism eller synonyma preparat. Risken för äldre att drabbas av 

dubbelmedicinering med risk för biverkningar till följd av överdosering (Kragh, 2005). 

Generellt kan man säga att många av studierna som granskats ser utbildning som en lösning 

på dessa problem. Det är i hur denna utbildning ska se ut det skiljer sig. Griffiths et al. (2004); 

Lampela et al. (2010) pekar båda på sjuksköterskan intensiva patientkontakter som idealisk 

för att kunna stå för stora delar av denna patientutbildning, något som ställer betydande krav 

på sjuksköterskans egna kunskaper. 

 

Kontinuitet är viktig i alla kontakter inom hälso- och sjukvården. För äldre med flera olika 

sjukdomar som har många läkemedel är den av särskilt stor betydelse både för patientens 

säkerhet och för den medicinska säkerheten. Det optimala är om patientens familjeläkare har 

huvudansvaret för medicineringen, då skulle risken för icke rationella förskrivning, 

dubbelförskrivning och läkemedelsinteraktioner kunna minskas. Därför är det viktigt vid byte 

av ansvarig läkare, vårdcentral eller utskrivning från slutenvård är det önskevärt att den läkare 

som tidigare har hand om patienten gör en sammanfattning av patientens anamnes, status och 

upprättar en aktuell läkemedelslista (Kragh, 2005), något som skulle kunna underlätta och 

minska de problem som uppmärksammades i Secoli et al. (2010) studie, som såg en ökning av 

läkemedel under sjukhusvistelse, eventuellt relaterad till nya vårdgivare med bristande 

information.  

Omvårdnad inom den kommunala äldreomsorgen är en idealisk plats för att minska 

förekomsten av konsekvenserna av polyfarmaci. Synen på läkemedel har blivit mer 

sofistikerad, och effektiv i samhället. Många tror att det finns "piller” för varje sjukdom.  

För att undvika problem i samband med polyfarmaci måste sjuksköterskor ändra den här 

inställningen och överväga andra alternativ som finns tillgängliga såsom träning med 

sjukgymnastik för artros, talterapi för dysfagi, kostråd som att öka vätskeintaget, äta mer frukt 

och grönsaker, god sömn med behaglig rumstemperatur, och undvika te, kaffe, alkohol eller 

stora måltider innan läggdags samt olika aktiviteter och spel för att minska isolering för äldre 

(Jesson, 2011). 
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Lyckas man med detta skulle man kunna minska polyfarmaci och dess följder för patienterna 

som tas upp Barnett et al (2011); Dwyer et al (2010); Halvorsen et al. (2010) studier. 

 

Jesson (2011) hävdade att sjuksköterskan skall diskutera för- och nackdelar av 

medicineringen med de äldre och deras anhöriga och ha en medicinsk översyn för de 

multisjuka. Sjuksköterskor bör känna till vad som kan utlösa negativa läkemedelsbiverkningar, 

som exempelvis nya läkemedel och ökad dosering. Sjuksköterskan ska också vara kunnig och 

bekant med läkemedel som vanligen orsakar problem, vara uppmärksam på att symtomen som 

förvirring, yrsel och förstoppning inte orsakas av åldrande. Vara säkra på sin kunskap och 

våga ta upp eventuella problem med läkare. Vara realistisk med vad mediciner kan göra – 

ingen medicin är helt säker. Skall kunna utbilda patienter, anhöriga och vårdare om risker, är 

bekanta med alternativa lösningar till medicinering. Genom att arbeta effektivt tillsammans 

med patienter och annan vårdpersonal, kan sjuksköterskor göra ett betydande bidrag till att 

förbättra resultaten för äldre. 

 

Planton et al. (2010) belyser liksom Jyrkkä et al (2009a); Lampela et al (2007) att det är 

viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal fastställer nytta och riskförhållandet för 

läkemedelsbehandling individuellt för varje äldre patient för att minimera polyfarmaci. 

Vårdgivarna måste förstå att när det gäller mediciner, är ibland mindre mängd bättre. Icke-

farmakologiska interventioner bör användas när det är möjligt. Tre mediciner kan vara för 

mycket för en person, medan tio mediciner kan vara lämpliga för en annan. Nyckeln till 

behandling hos äldre är inte nödvändigtvis att hitta ett visst antal mediciner och försöka hålla 

sig under det, utan att hitta rätt medicin i rätt dos och under kortast möjliga tid från fall till fall. 

Denna individualiserade syn på behandling av patienterna kommer att ge en mycket säkrare 

och effektivare läkemedelsbehandling och kan förbättra patienternas livskvalitet. 

 

 

SLUTSATS 

 

Polyfarmaci kan ta sig olika ansikten i olika länder eller vårdinrättningar, men det råder ingen 

tvekan om att problemet är globalt. Den här uppsatsen visar att äldre kan få stora 

konsekvenser av polyfarmaci. Det finns många olika faktorer som samverkar i deras 

läkemedelsbehandlingar och problembilden är komplex. Därför är omvårdnad vid 

polyfarmaci är en viktig fråga inom äldreomsorg. 

 

Inom hemsjukvården är det viktigt att sjuksköterskor bedömer de äldres förmåga att själv 

hantera sina mediciner, och ger den äldre den information, motivation och det stöd som krävs 

för att kunna hantera sin medicinering på ett adekvat sätt. Då en äldre människas hälsa och 

förmågor kan ändra sig relativt fort är kontinuerlig uppföljning och samtal viktiga 

arbetsredskap för att säkerställa att riskerna kring polyfarmaci och dess följder blir minimala.  

Sjuksköterskor bör upplysa och informera äldre patienter om vilken nytta och risker av de 

mediciner de tar har och också göra dem uppmärksamma på vilka biverkningar som kan 

uppstå.  

Behandlingsbeslut måste baseras på patientens sjukdomar, funktionella status och livslängd 

snarare än efter någon rekommendation, då en individualiserad vårdplan och undervisning är 

att föredra. Alla människor är inte lika och all vård passar inte alla. 

Vad gäller sjukhus vård så är kommunikation mellan alla olika delar av vårdteamet ett måste, 

men även kommunikationen mellan olika vårdgivare och förskrivare måste förbättras för att 

minska riskerna vid polyfarmaci. 
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Noggrann bedömning, övervakning av biverkningar och dokumentation av både 

farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder, inklusive deras effektivitet, är viktigt hos 

äldre, som är en utsatt grupp.  

 

Äldre personer är mer benägna att drabbas av kognitiva och sensoriska funktionshinder, vilket 

ökar risken för felmedicinering. Felmedicinering är en vanlig orsak till sjuklighet och 

dödlighet, och är betydligt vanligare i samband med polyfarmaci. Sjuksköterskor är de som 

administrerar läkemedel, ger medicinsk undervisning och bedömer patientens reaktion på 

läkemedel. Detta i kombination med den täta patientkontakten sätter sjuksköterskor i en unik 

position för att angripa problemet med polyfarmaci hos äldre. Eftersom sjuksköterskor är 

involverade mycket i medicinering, undervisning och bedömning, kan de spela roll för att 

minska skadeverkningar av polyfarmaci hos äldre genom att ge läkemedelsinformation, ge 

patienten och anhöriga utbildning om läkemedelshantering samt granska 

läkemedelsinteraktioner och biverkningar hos äldre. 

 

 

FORTSATTA STUDIER  

 

Idag finns olika undersökningar inom polyfarmaci hos äldre dock finns det inte många som är 

gjorda i en stor utsträckning. Flera artiklar som författarna har läst hade ett för litet urval eller 

för några deltagare i studierna, dessutom så var det i många fall inte tillräcklig tid avsatt för 

att göra en bra uppföljning.  

Det skulle vara intressant i framtiden att göra forskning med ett stort urval av deltagare från 

olika grupper i olika åldrar om polyfarmaci genom att jämföra olika vårdinrättningar och vad 

sjuksköterskor kan göra åt detta. Samt undersöka hur mycket kunskap patienter har om sina 

läkemedel samt hur patienter upplever hur mycket hjälp och stöd de kan få av sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal, för att kunna hantera sin läkemedelbehandling på ett säkert sätt. Samt 

att patienten får känna delaktighet i sin vård och behandling.  

 

Vidare forskning behövs inom polyfarmaci hos äldre för att minska risken för 

läkemedelsbiverkningar, läkemedelsinteraktion, bättre följsamhet genom att vårdpersonal blir 

bättre på att undervisa patienter och ge dem bra information om läkemedelshantering samt 

förklarar för patienter varför man tar, hur det ska tas och vilka biverkningar som läkemedel 

kan ge.  

 
 
 
 



 
 

20 

REFERENSER  

 

Aymanns, C., Keller, F., Maus, S., Hartmann, B., & Czock, D. (2010). Review on  

pharmacokinetics and pharmacodynamics and the aging kidney. Clinical Journal of  

The American Society of Nephrology, 5(2): 314 – 327.  

 

Barnett, K., McCowan, C., Evans, JM., Gillespie, ND., Davey, PG., & Fahey T. (2011). 

Prevalence and outcomes of use of potentially inappropriate medicines in older people: cohort 

study stratified by residence in nursing home or in the community. BMJ Quality and Safety, 

20(3): 275 – 281.  

 

Beckman-Gyllenstrand, A. (2007). Medication management and patient compliance in old 

age. Thesis for doctoral degree (Ph.D.).  

 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av 

personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, 

SFF. 

 

Burgess, C., D’Arcy, C., Holman, C., & Satti, A. (2005). Adverse drug reactions in older 

Australians, 1981–2002. Medical Journal of Australia, 182(6): 267 – 270.  

 

Bäckström, M., Ekman, E., & Mjörndal, T. (2007). Adverse drug reaction reporting by nurses 

in Sweden. European Journal of Clinical Pharmacology, 63(6): 613 – 618.  

 

Chubin, D., & Hackett, E. (1990). Peer Review and U.S. Science Policy. State University of  

New York Press: Peerless Science.   

 

Curry, LC., Walker, C., Hogstel, MO., & Burns, P. (2005). Teaching older adults to self-

manage medications: preventing adverse drug reactions. Journal of gerontological nursing, 

31(4): 32 – 42.  

 

Dwyer, LL., Han, B., Woodwell, DA., & Rechtsteiner, EA. (2010). Polypharmacy in nursing 

home residents in the United States: results of the 2004 National Nursing Home Survey. The 

American Journal of Geriatric Pharmacotherapy, 8(1): 63 – 72.  

 

Ellenbecker,CH., Frazier, SC., & Verney S. (2004). Nurses' observations and experiences of 

problems and adverse effects of medication management in home care. Geriatric Nursing, 

25(3): 164 – 170.  

 

Fass. (2011). Hämtad 20 oktober 2011 från: www.fass.se. 

 

Fastbom, J. (2006). Äldre och läkemedel. Stockholm: Liber AB.  

 

Flammiger, A., & Maibach, H.(2006). Drug dosage in the elderly: dermatological drugs. 

Drugs Aging, 23(3): 203 – 215.  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och Kultur.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Barnett%20K%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522McCowan%20C%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Evans%20JM%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Gillespie%20ND%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Davey%20PG%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Fahey%20T%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/21209143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522B%25C3%25A4ckstr%25C3%25B6m%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Ekman%20E%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Mj%25C3%25B6rndal%20T%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Curry%20LC%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Walker%20C%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Hogstel%20MO%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Burns%20P%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Dwyer%20LL%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Han%20B%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Woodwell%20DA%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Rechtsteiner%20EA%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/20226393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Ellenbecker%20CH%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Frazier%20SC%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Verney%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/16608376


 
 

21 

Fossum,B., Arborelius, E., &Theorell, T. (2002). How physicians experience patient 

consultations at an orthopaedic out-patient clinic: a qualitative study. Patient Education & 

Counseling, 47(2): 127 – 135.  

 

Frazier, SC. (2005). Health outcomes and polypharmacy in elderly individuals: an integrated 

literature review. Journal of gerontological nursing, 31(9): 4 – 11.  

 

Friberg, F. (2006). Dag för uppsats – Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Garcia-Caballos, M., Ramos-Diaz, F., Jimenez-Moleon, JJ., & Bueno-Cavanillas, A. (2010). 

Drug-related problems in older people after hospital discharge and interventions to reduce 

them. Age Ageing, 39(4): 430 – 438.  

 

Ginsberg, G., Hattis, D., Russ, A., & Sonawane, B. (2005). Pharmacokinetic and  

pharmacodynamic factors that can effect sensitivity to neurotoxic sequelae in elderly  

individuals. Environmental Health Perspectives, 113(9): 243 – 1249.  

 

Grafström, M., & Nilsson, J.L.G. (2010). Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Griffiths, R., Johnson, M., Piper, M., & Langdon, R. (2004). A nursing intervention for the 

quality use of medicines by elderly community clients. International Journal of Nursing 

Practice, 10(4): 166 – 176.  

 

Gusdal, AK., Beckman, C., Wahlström, R., &Törnkvist, L. (2011). District nurses' use for an 

assessment tool in their daily work with elderly patients' medication management. 

Scandinavian Journal of Public Health, 39(4): 354 – 360.  

 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petersson, B. (2005). Vad är god forskningssed? Synpunkter, 

riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Halvorsen, KH., Ruths, S., Granas, AG., & Viktil, KK. (2010). Multidisciplinary intervention 

to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scandinavian 

Journal of Primary Health Care, 28(2): 82 – 88.  

 

Harding, R. & Taylor, E. (2002). A multiprofessional short term intervention for informal 

caregivers of patients using a home palliative care service. Journal of palliative Care, 18(4): 

275 – 281.  

 

Helgesson, G. (2006). Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hosia-Randell, H.M.V., Muurinen, S.M., & Pitkälä, K.H. (2008). Exposure to potentially  

inappropriate drugs and drug-drug interactions in the elderly nursing home resident in  

Helsinki, Finland. Drugs aging, 25(8): 683 – 692.  

 

Hunter, KF., & Cyr D. (2006). Pharmacotherapeutics in older adults. Journal of Wound 

Ostomy and Continence Nursing, 33(6): 630 – 636.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Fossum%20B%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Arborelius%20E%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Theorell%20T%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Garcia-Caballos%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Ramos-Diaz%20F%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Jimenez-Moleon%20JJ%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Bueno-Cavanillas%20A%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Garcia-Caballos%252C%202010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Griffiths%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Johnson%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Piper%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Langdon%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Gusdal%20AK%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Beckman%20C%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Wahlstr%25C3%25B6m%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522T%25C3%25B6rnkvist%20L%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Halvorsen%20KH%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Ruths%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Granas%20AG%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Viktil%20KK%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17108773


 
 

22 

Jesson, B. (2011). Minimising the risk of polypharmacy. Nursing Older People, 23(4): 

14 – 20.  
 

Jyrkkä, J., Enlund, H., Korhonen, MJ., Sulkava, R., & Hartikainen, S. (2009a). Patterns of 

drug use and factors associated with polypharmacy and excessive polypharmacy in elderly 

persons: results of the Kuopio 75+ study: a cross-sectional analysis. Drugs Aging, 26(6): 

493 – 503.  

 

Jyrkkä, J., Enlund, H., Korhonen, MJ., Sulkava, R., & Hartikainen, S. (2009b). Polypharmacy 

status as an indicator of mortality in an elderly population. Drugs Aging, 26(12): 1039 – 1048.  

 

Kragh, A. (2005). Äldres läkemedelsbehandling – orsaker och risker vid multimedicinering. . 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Lampela, P., Hartikainen, S., Sulkava, R., & Huupponen, R. (2007). Adverse drug effects in 

elderly people – a disparity between clinical examination and adverse effects self-reported by 

the patient. European Journal of Clinical Pharmacology, 63(5): 509 – 515.  

 

Lampela, P., Hartikainen, S., Lavikainen, P., Sulkava, R., & Huuponen, R. (2010). Effects of 

medication assessment as part of a comprehensive geriatric assessment on drug use over a 1-

Year Period: a population-based intervention study. Drugs Aging, 27 (6): 507 – 521.  

 

Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lee, R. L., & Garvin, T. (2003).Moving from information transfer to information exchange in 

health and health care. Social Science & Medicine, 56: 449 – 464.  

 

Lim, LM., Chiu, LH., Dohrmann, J., & Tan, KL. (2010). Registered nurses' medication 

management of the elderly in aged care facilities. International Nursing Review, 51(1):  

98 – 106.  

 

Melander, A., & Nilsson, J.L.G. (2009). Läkemedelsanvändning och patientnytta. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Nobili, A., Franchi, C., Pasina, L., Tettamanti, M., Baviera, M., Monesi, L., et al. (2011). 

Drug utilization and polypharmacy in an Italian elderly population: the EPIFARM-elderly 

project. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 20(5): 488 – 496.  

 

Nordeng, H. & Spigset, O. (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Norlén P. & Lindström E. (2009). Farmakologi. Stockholm: Liber. 

 

Park, E-k., Song, M. (2005). Communication barriers perceived by older patients and nurses. 

International Journal of Nursing Studies, 42: 159 – 166.  

 

Planton, J., & Edlund BJ. (2010). Strategies for reducing polypharmacy in older adults. 

Journal of gerontological nursing, 36 (1): 8 – 12.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/21675164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Jyrkk%25C3%25A4%20J%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Enlund%20H%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Korhonen%20MJ%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Sulkava%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Hartikainen%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/19929031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Jyrkk%25C3%25A4%20J%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Enlund%20H%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Korhonen%20MJ%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Sulkava%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Hartikainen%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/19929031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Lampela%20P%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Hartikainen%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Sulkava%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Huupponen%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Nobili%20A%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Franchi%20C%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Pasina%20L%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Tettamanti%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Baviera%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Monesi%20L%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Planton%20J%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Edlund%20BJ%2522%255BAuthor%255D


 
 

23 

Rolita, L., & Freedman, M. (2008). Over-the-counter medication use in adults. Journal of 

gerontological nursing, 34(4): 8 – 17.  

 

SBU., Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009). Äldres läkemedelsanvändning – 

hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU.  

 

Secoli, SR., Figueras, A., Lebrão, ML., de Lima, FD., & Santos, JL. (2010). Risk of potential 

drug-drug interactions among Brazilian elderly: a population-based, cross-sectional study. 

Drugs Aging, 27(9): 759 – 770.  

 

Shattell, M. (2004). Nurse- patient interaction; a review of the literature. Journal of Clinical 

Nursing, 13: 714 – 722.  

 

Shepler, SA., Grogan, TA., & Pater KS. (2006). Keep your older patients out of medication 

trouble. Nursing, 36(9): 44 – 47.  

 

Socialstyrelse. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 13 

oktober 2011 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf. 

 

Socialstyrelsen. (2008). Äldre felbehandlas – får för många och fel läkemedel. Patientsäkerhet 

Tema. Hämtad 14 november 2011 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldreochlakemedel.  

 

Socialstyrelsen. (2009). Läkmedel – statistik för år 2009. Hämtad 15 november 2011 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-14/Documents/2010-3-

28Läkemedel%202009%20-%20Statistik%20för%20år%202009.pdf. 

 

Sostres, C., Gargallo, C., & Lanas, A. (2009). Drug related damage of the aging  

gastrointestinal tract. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 23(6):  

849 – 860.  

 

Stegemann, S., Ecker, F., Maio, M., Kraahs, P., Wohlfart, R., Breitkreutz, J., et al. (2010). 

Geriatric drug therapy: neglecting the inevitable majority. Ageing Research Reviews, 9(4): 

384 – 398.  

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). ICN:s etiska koder för sjuksköterskor.  

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Swanlund, SL. (2010). Successful cardiovascular medication management processes as 

perceived by community-dwelling adults over age 74. Applied Nursing Research, 23(1):  

22 – 29.  

 

Turnheim, K. (2004). Drug therapy in the elderly. Experimental Gerontology, 39 (11 – 12): 

1731 – 1738.  

 

Valente, S., Pasciuto, G., Bernabei, R., & Corbo GM. (2010). Do we need different treatments 

for very elderly COPD patients? Respiration, 80(5): 357 – 368.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Rolita%20L%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Freedman%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20809665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20809665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Shepler%20SA%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Grogan%20TA%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Pater%20KS%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shepler%20SA%252C%20Grogan%20TA%252C%20Pater%20KS%252C%202006
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldreochlakemedel
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-14/Documents/2010-3-28L%25C3%25A4kemedel%202009%20-%20Statistik%20f%25C3%25B6r%20%25C3%25A5r%202009.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-14/Documents/2010-3-28L%25C3%25A4kemedel%202009%20-%20Statistik%20f%25C3%25B6r%20%25C3%25A5r%202009.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Stegemann%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Ecker%20F%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Maio%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Kraahs%20P%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Wohlfart%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Breitkreutz%20J%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/20122507
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/20122507
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Valente%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Pasciuto%20G%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Bernabei%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Corbo%20GM%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Valente%252C%20Pasciuto%252C%20Bernabei%252C%20%2526%20Corbo%252C%202010


 
 

24 

Vik, SA., Maxwell, CJ., & Hogan, DB. (2004). Measurement, correlates, and health outcomes 

of medication adherence among seniors. Ann Pharmacother, 38(2). 303 – 312.  

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Vik%20SA%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Maxwell%20CJ%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Hogan%20DB%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Vik%252C%20SA.%252C%20Maxwell%252C%20CJ.%252C%20%2526%20Hogan%252C%20DB.%20(2004


 
 

1 

BILAGA 1 Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Me

del 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 
* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 
Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 
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Matris                                         BILAGA 2 

Författare, 

publikationsår, land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Gradering/Typ 

Barnett, K., McCowan, 

C., Evans, JM., 

Gillespie, ND., Davey, 

PG., & Fahey T. 

2011 

Irland 

 

Prevalence and 

outcomes of use of 

potentially 

inappropriate medicines 

in older people: cohort 

study stratified by 

residence in nursing 

home or in the 

community 

Att jämföra 

användningen av 

potentiellt olämpliga 

läkemedel hos äldre 

som bor hemma med de 

som bor på 

vårdinrättningar. 

Kohortsstudie baserad 

på boendeplats. 

N = 70 299 Validiteten över listor 

med potentiellt 

olämpliga läkemedel 

ifrågasätts då en tredje 

del av deltagarna 

använder dem utan att 

några statistiska 

skillnader upptäcks. 

( P) 

I 

Burgess, C. D'Arcy, C. 

Holman, C. & Satti, A. 

2005 

Australien 

 

 

Adverse drug reaction 

in older Australians. 

Att undersöka trender i 

biverkningar hos 

personer i ålder 60 år 

eller äldre samt orsaker 

till antagningar och 

sjukhusvistelser. 

Sekundär analys av 

fallstudie. 

N = 43 380 Antalet 

sjukhusinläggningar r/t 

biverkningar har ökat, 

trots att det finns 

program för att främja 

en rationell och säker 

läkemedelsanvändning. 

( R ) 

I 

Bäckström, M., Ekman, 

E., & Mjörndal, T.    

2007 

Sverige 

 

Adverse drug reaction 

reporting by nurses in 

Sweden 

Att undersöka om 

sjuksköterskor kunde 

vara ett användbart 

verktyg för att förbättra 

rapporteringsgraden av 

biverkningar. 

Tre sjukhus deltog i 

studien, läkare från 

dessa sjukhus fick ett 

frågeformulär om 

sjuksköterskors roll som 

uppgiftslämnare 

gällande biverkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 55 Bättre 

biverkningsrapportering 

av sjuksköterskor skulle 

kunna förbättra den 

övergripande säkerheten 

kring läkemedel. 

( P ) 

I 
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Författare, 

publikationsår, land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Gradering/Typ 

Curry, LC., Walker, C., 

Hogstel, MO., & Burns, 

P. 

2005 

USA 

 

Teaching older adults to 

self-manage 

medications: preventing 

adverse drug reactions. 

Att ge sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal 

inom hälso- och 

sjukvården, information 

som behövs för att 

undervisa äldre personer 

i en mängd olika 

inställningar för hur 

man ska sköta sin 

medicinering säkert. 

 

Explorativ icke-

randomiserad studie. 

N = 75 Undervisningen bör 

individualiseras och 

baseras på en noggrann 

bedömning av 

patientens förmåga att 

administrera läkemedel 

på ett säkert sätt. Genom 

att involvera äldre i sin 

egen vård kan fel 

medicinering 

förebyggas. 

Sjusköterskor uppgift är 

att utbilda äldre och 

deras närstående om 

korrekt medicinering är 

viktigt. 

( P ) 

II 

Dwyer, LL., Han, B., 

Woodwell, DA., & 

Rechtsteiner, EA. 

2010 

USA 

 

Polypharmacy in 

Nursing Home 

Residents in the United 

States: Results of the 

2004 National Nursing 

Home Survey 

 

Att skatta användandet 

av polyfarmaci på 

vårdhem i USA. 

 

Retrospektiv 

urvalsstudie. 

N = 13 403 Polyfarmaci är ett 

vanligt fenomen på 

vårdhem i USA, ofta 

krävs komplexa 

läkemedelsregimer men 

en minskning av 

polyfarmaci och dess 

konsekvenser kan ändå 

förbättra vården på 

vårdhem i USA. 

(R) 

I 

Ellenbecker, C H. 

Frazier, S C. & Verney, 

S. 

2004 

USA 

 

Nurse's observations 

and experiences of 

problems and adverse 

effects of medication 

management in home 

care. 

Att undersöka och 

beskriva det aktuella 

läget för medicinering 

för patienter som har 

hemsjukvård. 

Enkätundersökning till 

sjuksköterskor i 

hemsjukvården gällande 

deras iakttagelser kring 

patienters medicinering 

i hemmet. 

 

N = 101 

 

Felmedicinering 

rapporterades vara r/t 

enskilda patienters 

egenskaper så väl som 

missförstånd mellan 

patient och olika 

yrkesgrupper. 

 

 

(R) 

I 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=%2522Curry%20LC%2522%255BAuthor%255D
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Författare, 

publikationsår, land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Gradering/Typ 

Griffiths, R. Johnson, 

M. Piper, M. & 

Langdon, R. 

2004 

Australien 

 

Intervention for the 

quality use of medicines 

by elderly community 

clients. 

Att undersöka 

effektiviteten av 

sjuksköterskors försök 

att förbättra kunskapen 

om medicineringen hos 

en grupp äldre som får 

hemsjukvård. 

Tvärsnittsundersökning 

med uppföljande studie. 

N = 113 

 

Sjuksköterskor ser 

tidigare än läkare de 

problem med 

läkemedelshanteringen 

äldre patienter har. 

( P ) 

II 

Gusdal, A., Beckman, 

C., Wahlström, R., 

Törnkvist, L., 

2011 

Sverige 

 

District nurses' use for 

an assessment tool in 

their daily work with 

elderly patients' 

medication management 

Att undersöka om en 

SMA (Safe Medication 

Assessment)-tool kan 

identifiera faktorer 

relaterade till osäker 

medicinhantering hos 

äldre. Att se vad 

disktriktsköterskor 

tyckte om att använda 

SMA. 

Explorativ studie där 25 

distriktssköterskor 

använde SMA. 

 

 

 

 

N = 160 SMA Visade sig vara ett 

bra verktyg för 

distriktssköterskorna när 

det gällde att upptäcka 

vilka äldre som hade en 

osäker 

medicinhantering. 

 

 

( P ) 

I 

Halvorsen, KH., Ruths, 

S., Granas, AG., & 

Viktil KK. 

2010 

Norge 

 

Multidisciplinary 

intervention to identify 

and resolve drug-related 

problems in Norwegian 

nursing homes 

Innovativ team 

intervention för att 

identifiera och lösa 

läkemedelrelaterade 

problem på norska 

vårdhem. 

Studie på tre vårdhem i 

Norge. 

N = 142 Kritiska reflektioner 

kring 

läkemedelsanvändning 

kan förbättra 

kommunikationen 

mellan medarbetare och 

därmed kvaliteten på 

patienternas 

läkemedelsbehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

( P ) 

II 
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Författare, 

publikationsår, land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Gradering/Typ 

Jyrkkä, J., Enlund, H., 

Korhonen, MJ., 

Sulkava, R., & 

Hartikainen, S. 

2009a 

Finland 

 

Patterns of Drug use 

and factors 

Associated with 

Polypharmacy and 

Excessive 

Polypharmacy in 

Elderly persons. 

Att beskriva antal och 

typ av använt läkemedel 

och att utvärdera 

betydelsen av olika 

faktorer som är 

förknippade med 

polyfarmaci, med 

särskild hänvisning till 

antalet och typen av 

medicinska diagnoser 

och symtom, hos äldre 

personer som bodde 

hemma i åldern 75 år 

eller äldre.  

 

En tvärsnittsstudie 

analys av en 

populationsbaserad 

kohort. Befolkningen 

bestod av 

hemmaboende äldre 

personer i åldern 75 år 

eller äldre. Studien 

använder bland annat 

multinomial logistisk 

regression, Chisquare 

test, Cross sectional, 

Kolmogorov-Smirnov 

test. 

 

N = 523 De vanligaste 

läkemedlen var hjärt- 

och kärl läkemedel och 

analgetika.  

Det genomsnittliga 

antalet läkemedel i 

användning per 

diagnostiserad sjukdom 

i det alltför polyfarmaci 

gruppen var 3,6. 

Personer i polyfarmaci 

gruppen behandlades 

med ett medelvärde 2,6 

läkemedel per sjukdom, 

jämfört med ett 

medelvärde 1,6 

läkemedel per sjukdom i 

den icke-polyfarmaci 

gruppen. 

( P ) 

I 

Jyrkkä, J., Enlund, H., 

Korhonen, MJ., 

Sulkava, R., & 

Hartikainen, S. 

2009b 

Finland 

Polypharmacy status as 

an indicator of mortality 

in an elderly population. 

Att bedöma om 

polyfarmaci kan vara en 

indikation på dödlighet 

hos äldre. 

En populationsbaserad 

kohortsstudie.  

N = 601 Polyfarmaci kan vara en 

indikation på ökad 

dödlighet hos äldre. 

( R ) 

I 

Lampela, P., 

Hartikainen, S., 

Sulkava, R., & 

Hupponen, R. 

2007 

Finland 

 

Adverse drug effects in 

elderly people – a 

disparity between 

clinical examination 

and adverse effects self-

reported by patients  

Att bedöma om de 

läkemedelsbiverkningar 

som rapporteras av 

patienter stämmer 

överens med de som 

identifierats av läkare. 

Intervjuer av 404 

slumpmässigt utvalda 

personer över 75 år som 

utförts av utbildade 

sjuksköterskor. 

Personerna undersöktes 

av läkare och deras 

biverkningar noterades 

och fynden jämfördes 

med intervjusvaren. 

N = 404 Det visade sig vara stora 

skillnader mellan de 

negativa effekter som 

identifierades av läkaren 

och de som rapporte-

rades av patienterna 

själva. Läkarna fann fler 

biverkningar än 

patienterna 

rapporterade. 

( P ) 

I 
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Författare, 

publikationsår, land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Gradering/Typ 

Lampela, P., 

Hartikainen, S., 

Lavikainen, P., 

Sulkava, R., & 

Hupponen, R. 

2010 

Finland 

 

Effects of medication 

assessment as part of a 

comprehensive geriatric 

assessment on drug use 

over a 1-Year Period: a 

population-based 

intervention study. 

Att studera utförandet 

av en omfattande 

geriatrisk bedömning 

när det gäller 

medicinering 

förändringar och för att 

bestämma ståndaktig 

persistents av dessa 

förändringar över en 1-

årsperiod. 

 

 

En populationsbaserad 

interventionsstudie. Ett 

slumpmässigt urval av 

1000 äldre patienter (> 

= 75 år) slumpades till 

antingen en omfattande 

geriatrisk bedömnings 

grupp eller till en 

kontrollgrupp. 

Sjuksköterskor samlade 

information om 

medicinering vid 

inträdet i studien och 1 

år senare i båda 

grupperna. 

N = 313 (hemmaboende 

patienter). 

N = 331 (interventions- 

och kontroll grupp) 

Resultat: Medicinering 

förändringar var mer 

frekventa i 

interventionsgruppen än 

i kontrollgruppen. I 

interventionsgruppen 

var studien att läkare 

svarar för 35,4 procent 

av alla nya recept och 

för 15,6 procent av alla 

läkemedel som är 

utsatta. 58 procent av de 

läkemedel som initierats 

av läkare i studien var 

fortfarande i bruk ett år 

senare.  

( P ) 

I 

Lim, LM., Chiu, LH., 

Dohrmann, J., & Tan, 

KL. 

2010 

Australien.  

 

Registered nurses' 

medication management 

of the elderly in aged 

care facilities   

Att identifiera 

sjuksköterskors kunskap 

om medicinering och 

biverkningar hos äldre 

boende på äldreboende. 

Att utvärdera ett 

utbildningsprogram för 

att öka den 

farmakologiska 

kunskapen och 

förebygga biverkningar 

hos äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

Explorativ icke-

randomiserad studie. 

Kvasiexperimentiell 

utan kontrollgrupp. 

Utförd med ett 

frågeformulär och ett 

utbildningsprogram. 

N = 58 Pre-test visade på 

bristande kunskaper 

gällande biverkningar 

och medicinering till 

äldre. Post-test visade 

signifikant bättre 

resultat. 

( P ) 

I 



 
 

6 

Författare, 

publikationsår, land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Gradering/Typ 

Nobili, A., Franchi, C., 

Pasina, L., Tettamanti, 

M., Baviera, M., 

Monesi, L., 

Roncaglioni, C., Riva, 

E., Lucca, U., 

Bortolotti, A., Fortino, 

I., & Merlino L. 

2011 

Italien 

 

Drug utilization and 

polypharmacy in an 

Italian elderly 

population: the 

EPIFARM-elderly 

project. 

Att undersöka 

förskrivningsmönster 

och förekomsten av 

polyfarmaci på 

äldreboende och att 

analysera den 

sammanslutning av 

kroniska mediciner och 

antalet 

läkemedelrelaterade 

recept med ålder och 

kön. 

 

Alla recept för personer 

i åldern 65 år eller äldre 

ersätts av det italienska 

National Health Service 

och distribueras genom 

apotek av de 15 lokala 

hälso- enheter i 

regionen Lombardiet 

analyserades. Logistisk 

regressionsanalys 

användes för att bedöma 

sambandet mellan 

receptbelagda 

läkemedel och ålder, 

kön och bostadsort. 

N = 1 767 239 

 

 

88 procent av de 

analyserade äldre hade 

fått minst ett läkemedel 

recept. Den totala 

receptbeläggningen var 

något högre för kvinnor 

än män. 76 procent av 

de äldre fått minst ett 

kroniskt läkemedel, 46 

procent var utsatta för 

polyfarmaci, och 20 

procent till kronisk 

polyfarmaci .  

 

 

 

( R ) 

I 

Secoli, SR., Figueras, 

A., Lebrão, ML., de 

Lima, FD., & Santos, 

JL. 2010 

Brasilien 

 

Risk of Potential Drug-

Drug Interactions 

among Brazilian 

Elderly 

Att utvärdera 

prevalensen av 

läkemedelsinteraktioner 

bland äldre i Brasilien.  

En befolkningsbaserad 

retrospektiv studie 

N = 2143 26,5 procent av 

deltagarna i studien tog 

läkemedel som kan leda 

till läkemedels-

interaktioner. 

( R ) 

II 

 

 


