
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

POLYFARMACI HOS DEN ÄLDRE MÄNNISKAN 

 

 

 

POLYPHARMACY FOR THE ELDERLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinationsdatum: 130822 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng 

Kurs: K39 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  Handledare: Anna Swall 

Författare: Märit Emerén och Ulrika Karlsson  Examinator: Ulrika Kreicbergs 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Allt fler läkemedel framställs som kan förbättra människors hälsa och bota sjukdomar. 

Samtidigt ses en ökad förekomst av komplikationer relaterat till läkemedelsanvändning. 

Främst hos äldre personer som intar flera läkemedel samtidigt, vilket benämns 

polyfarmaci. En orsak till polyfarmaci är att äldre ofta har flera sjukdomar som kräver 

medicinsk behandling. Andra orsaker är bristande rutiner för uppföljning av 

läkemedelsordinationer, kombinationsbehandling samt att äldre kan ha olika förskrivare. 

Med ökad ålder ändras upptag och nedbrytning av läkemedel på grund av åldersrelaterade 

kroppsliga förändringar. Vissa läkemedel ses som olämpliga för äldre relaterat till detta. I 

Sverige ses en ökad förekomst av polyfarmaci hos äldre. Sjuksköterskan kan i sin yrkesroll 

medverka till att identifiera läkemedelsrelaterade problem hos äldre med polyfarmaci. 

Syfte 

Syftet var att belysa negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan. 

Frågeställning 

Vilka åtgärder kan förhindra negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre 

människan? 

Metod 

En litteraturstudie gjordes där en sammanställning av 15 vetenskapliga artiklar om det 

valda ämnet granskades och analyserades. Utifrån valda sökord och inklusionskriterier 

utfördes artikelsökningen i databaserna PubMed, Embase och Cinahl. Även en manuell 

sökning gjordes. Alla inkluderade artiklar var original och tidsskrifterna de publicerats i 

var peer reviewed. De utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger av båda författarna. 

Likheter och skillnader identifierades och artiklarna sorterades efter ämnesområde. 

Klassificering och bedömning skedde och huvudsakligt innehåll presenterades i en matris. 

Resultat 

Resultatet visade att ju fler läkemedel som intogs desto större var risken för negativa 

konsekvenser hos äldre i samband med polyfarmaci. Biverkningar, interaktioner och ett 

ökat behov av sjukvård var de mest förekommande negativa konsekvenserna av 

polyfarmaci. Även fall och förekomst av olämpliga läkemedel hos äldre var negativa 

konsekvenser som var tydliga. Läkemedelsgenomgångar och fortbildning för 

sjuksköterskor var åtgärder som redovisades. Farmaceutens roll i identifieringen av 

läkemedelsrelaterade problem hos äldre med polyfarmaci visade positiva resultat, likaså 

användningen av webbaserade interaktionsprogram samt olika typer av hjälpmedel. 

Slutsats 

Polyfarmaci hos äldre förekommer världen över. Polyfarmaci är starkt förknippat med 

negativa konsekvenser för den äldre människan, där biverkningar och interaktioner är de 

mest förekommande. Ett samarbete mellan sjuksköterskor, läkare och farmaceuter kan 

förhindra dessa negativa konsekvenser.  

Nyckelord: Polyfarmaci, äldre, negativa konsekvenser, åtgärder 
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INLEDNING 

Då författarna kommit i kontakt med äldre som behandlas med flera läkemedel och sett 

situationer där negativa konsekvenser av polyfarmaci uppstått, fanns ett intresse att 

undersöka ämnet närmare. Även det faktum att sjuksköterskor ofta träffar äldre människor 

med en omfattande läkemedelsbehandling gjorde att ämnet upplevdes som betydelsefullt 

inför den kommande yrkesrollen. 

BAKGRUND 

I detta arbete kommer äldre att definieras som individer 65 år och äldre, då det enligt 

World Health Organization (2013) är den mest förekommande benämningen bland 

utvecklingsländerna. 

Den äldre människan 

Läran om åldrandet, gerontologi, delar upp åldrandet i primärt och sekundärt åldrande. Det 

primära åldrandet avser biologiska förändringar som uppstår hos alla människor. Det 

primära åldrandet sker långsamt, är irreversibelt och leder till ett sämre motstånd mot 

sjukdomar och yttre påfrestningar. Med det sekundära åldrandet avses biologiska 

förändringar i kombination med miljö och livsstil och det ser olika ut individer emellan. 

Biologiska förändringar i kroppens celler leder till ändrade funktioner i organen. 

Åldersförändringarna ser olika ut för olika organ, sammantaget leder förändringarna till att 

den äldre kroppen har en lägre reservkapacitet och motståndskraft. På grund av detta kan 

det vara svårt att diagnosticera och behandla äldre (Ernsth Bravell, 2011). 

Äldres läkemedelsanvändning 

Allt fler läkemedel framställs som kan bidra till att förbättra människors hälsa och bota 

eller lindra sjukdomstillstånd. Samtidigt ses en ökad förekomst av problem relaterat till en 

ökad läkemedelsanvändning. Detta ses främst hos äldre personer där den vanligaste 

behandlingsformen av sjukdomar är läkemedelsbehandling. Personer 75 år och äldre utgör 

runt nio procent av befolkningen i Sverige. Anmärkningsvärt nog står denna grupp för mer 

än en fjärdedel av förbrukningen av alla läkemedel i landet. Förskrivningen av läkemedel i 

Sverige till personer över 75 år har nästintill fördubblats de senaste 20 åren. Dessa 

personer intar i genomsnitt fem läkemedel per dag och år. Många av de 

läkemedelsrelaterade problem som drabbar äldre svenskar och som leder till 

sjukhusvistelser är möjliga att förhindra eller åtgärda (Fastbom, 2005). 

Läkemedelsrelaterade problem hos äldre är ett världsomfattande problem som kan leda till 

negativa konsekvenser för individen (Garcia-Caballos, Ramos-Diaz, Jimenez-Moleon 

& Bueno-Cavanillas, 2010). Andelen äldre ökar i världen och dessa personer är de största 

användarna av läkemedel. Samtidigt är de underrepresenterade i kliniska läkemedelsstudier 

(Cerreta, Eishler & Rasi, 2012). 

Äldre och polyfarmaci  

Ordet polyfarmaci kommer grekiskan och kan översättas till svenska med betydelsen flera 

läkemedel, då poly betyder flerfaldig och pharmakon betyder drog, gift eller läkemedel 

(Kragh, 2005). Det förekommer många olika definitioner av polyfarmaci i litteraturen. 

Inget enhetligt begrepp kan urskiljas och mer än 20 benämningar förekommer enligt en 

studie av Bushardt, Massey, Simpson, Ariail och Simpson (2008). Enligt Kragh (2005) 

förklaras polyfarmaci med att en person behandlas med flera läkemedel samtidigt medan 
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det av Fastbom (2006) definieras som en situation där någon ordineras fler läkemedel än 

nödvändigt. I detta arbete kommer termen polyfarmaci betyda att en person behandlas med 

flera läkemedel samtidigt. I litteraturen förekommer även termen överdriven polyfarmaci. 

Här ses en mer enhetlig definition där termen avser bruk av 10 eller fler läkemedel 

(Hovstadius, Hovstadius, Åstrand & Petersson, 2010; Jyrkkä, Vartiainen, Hartikainen, 

Sulkava & Enlund, 2006).  

Hovstadius et al. (2010) visar att förekomsten av polyfarmaci hos äldre svenskar successivt 

ökade mellan 2005-2008. I deras studie definieras polyfarmaci som bruk av fem eller fler 

läkemedel. Förekomsten av överdriven polyfarmaci ökade också under dessa år, dock ej i 

samma utsträckning. Antal personer med polyfarmaci i gruppen 70–79-åringar var år 2008 

ungefär 250 000. Samma åldersgrupp var beträffande överdriven polyfarmaci nästan          

59 000 personer. 

Äldres upptag och nedbrytning av läkemedel 

Farmakokinetik 

Farmakokinetiken, vad kroppen gör med läkemedlet, påverkas av flera faktorer (Kragh, 

2005). Förändringar sker i kroppens organ som gör att absorption, distribution och 

elimination av läkemedel påverkas (Simonsen & Aarbakke, 2011). Absorptionen, det vill 

säga upptaget av läkemedel i kroppen är det som förändras minst vid stigande ålder. Man 

kan dock se att tidigare operationer, vissa sjukdomar och även en del läkemedel kan 

fördröja absorptionen. När det gäller läkemedlen kan det bero på att de i sin tur hämmar 

tömningen av ventrikeln och nedsätter rörligheten av tarmarna (Fastbom, 2006). Vid 

stigande ålder ses en ökad andel kroppsfett (Evans, 2011). Detta medför att 

distributionsvolymen för fettlösliga läkemedel ökar, med förlängd halveringstid som följd. 

Kroppsvattnet däremot minskar vid stigande ålder och det resulterar i att 

distributionsvolymen för vattenlösliga läkemedel minskar och således blir det också en 

kortare halveringstid för dessa (Simonsen & Aarbakke, 2011). Metabolismen av läkemedel 

i levern är nedsatt hos äldre eftersom leverenzymerna som skall bryta ned läkemedlet har 

försämrad aktivitet (Kragh, 2005). Volymen på levern och även dess blodflöde kan också 

reduceras med åldern och det är faktorer som medverkar till förändrad elimination 

(Fastbom, 2006). Med stigande ålder ses även en försämrad njurfunktion (Flammiger & 

Maibach, 2006). Redan vid 30-40 års ålder sker denna försämring för att sedan stegvis öka 

och hos äldre människor ses att funktionen av njurarna har ungefär halva sin kapacitet i 

behåll (Norlén & Lindström, 2009). Ett läkemedel som utsöndras via njurarna kommer 

således resultera i en förhöjd koncentration med innebörden att läkemedlet finns kvar 

längre i kroppen och att effekten av det ökar (Fastbom, 2006).  

Farmakodynamik 

I en äldre människas kropp sker farmakodynamiska förändringar vilket betyder att 

responsen av ett läkemedel och hur det påverkar kroppen förändras. Den äldre människan 

är oftast mer känslig för läkemedel (Mangoni & Jackson, 2003). Fastbom (2006) skriver att 

det kan bero på att signalöverföringssystem och receptorer för läkemedel i cellerna 

förändras och att det tillsammans med de olika åldersförändringarna i organen medverkar 

till den ökade känsligheten. Likt Fulton och Allen (2005) skriver så behöver oftast äldre 

människor en reducerad dos av ett läkemedel för att få samma effekt som en yngre vuxen. 

Det är viktigt att komma ihåg att åldersrelaterade förändringar ser olika ut hos alla 

människor, således går det inte att likställa en persons farmakokinetik eller 

farmakodynamik med någon annan trots att de är i samma ålder (Zurakowski, 2009). 



 3 

Olämpliga läkemedel relaterat till förändrad farmakodynamik hos äldre 

Hjärnan är ett exempel på en kroppsdel som förändras med stigande ålder och får ökad 

känslighet för vissa läkemedel såsom sömnmedel, ångestdämpande, opioider och lugnande 

medel. Intag av dessa läkemedel kan resultera i biverkningar såsom trötthet och dåsighet 

(Fastbom, 2006). Även biverkningar i form av förvirringstillstånd och balansproblem ses 

och fallrisken för dessa personer ökar därmed markant (Simonsen & Aarbakke, 2011). 

Även antikolinerga läkemedel kan orsaka förvirring då dessa har som verkningsmekanism 

att de hindrar effekten av acetylkolin, en signalsubstans i det parasympatiska nervsystemet. 

Denna signalsubstans har en viktig roll för kognitiva funktioner. Förutom störningar av 

kognitionen ses biverkningar som förstoppning, muntorrhet och svårigheter att kissa 

(Fastbom, 2006). En annan åldersförändring som förekommer är att det system som 

kontrollerar blodtrycket, baroreflexen, försämras och snabba lägesändringar kan ge 

symtom som ostadighet, svimning och yrsel (Simonsen & Aarbakke, 2011). Vid detta 

tillstånd som benämns ortostatism finns en ökad känslighet för blodtryckssänkande 

läkemedel. Läkemedel mot hjärt- kärlsjukdomar och antiparkinsonläkemedel har en 

blodtryckssänkande effekt och är således en riskfaktor för fall (Fastbom, 2006). En 

försiktighet vid ordination och tillvänjning av dessa läkemedel bör ske så att effekt uppstår 

vid minsta möjliga dos (Simonsen & Aarbakke, 2011). Även mag-tarmkanalen genomgår 

förändringar vid stigande ålder och peristaltiken, muskelarbetet, avtar och det kan leda till 

förstoppning. Därför bör läkemedel som än mer reducerar peristaltiken undvikas. Exempel 

på sådana är antikolinergika och opioider. Också magslemhinnan, vars funktion är att 

skydda mot saltsyran i magsäcken, har en sämre funktion hos äldre. Detta kan leda till 

ökad risk för blödningar i magen vid intag av antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, och 

acetylsalicylsyra som är retande på magsäcken (Fastbom, 2006). Risken att inta potentiellt 

olämpliga läkemedel är högre hos äldre människor som intar flera olika läkemedel 

samtidigt (Salazar, Poon & Nair, 2007). 

Biverkningar 

Biverkning definieras som ”en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel, som 

inträffar vid doser som normalt används vid profylax, diagnos, behandling av sjukdomar 

eller för återställande eller korrigering för att påverka fysiologiska funktioner” (LVFS, 

2001:12, 2 §). Det varierar mellan olika läkemedel vilken typ av biverkningar som kan 

uppstå samt svårighetsgraden av dem (Norlén & Lindström, 2009). Den viktigaste faktorn 

som förknippas med biverkningar är antal intagna läkemedel (Olivier et al., 2009). Äldre 

människor som intar fem eller fler läkemedel har en ökad risk för läkemedelsbiverkningar 

(Betteridge, Frampton & Jardin, 2012). Av alla intagningar till medicinavdelningarna på 

sjukhusen är det omkring fem till tio procent som beror på biverkningar (Simonsen & 

Aarbakke, 2011). Hos äldre människor är den siffran 10 till 20 procent (Fastbom, 2006). 

Sjuksköterskor kan och bör rapportera biverkningar till Läkemedelsverket, detta kan göras 

även fast det inte är de som förskrivit läkemedlet (Simonsen & Aarbakke, 2011). 

Interaktioner 

Då flera olika läkemedel intas samtidigt kan dessa påverka varandra och resultera i att 

effekten blir för liten eller för stor. Detta kallas interaktion. En interaktion kan i sin tur leda 

till negativa effekter. Om läkemedlens verkningsmekanismer är kända kan en interaktion 

förutspås, men i många fall går det inte att veta innan om en interaktion kommer att uppstå. 

Det finns sällan information om hur fler än två specifika läkemedel interagerar med 

varandra (Kragh, 2005). I SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing), som är en 

svensk-finsk webbaserad interaktionstjänst, finns möjlighet att undersöka hur två specifika 
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läkemedel interagerar med varandra. Även vissa naturläkemedel finns med (Stockholms 

läns landsting, 2012). Risken för interaktioner ökar ju fler läkemedel som kombineras 

(Monane, Monane & Semla, 1997). Vid hög ålder och vid kronisk sjukdom är risken för 

interaktioner också större (Lopez-Picazo et al., 2010). 

Sjuksköterskans roll vid polyfarmaci 

Sjuksköterskan ska tillvarata det friska hos patienten samt lindra lidande genom lämpliga 

åtgärder enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i arbetet med att förebygga läkemedelsrelaterade 

problem. Riskerna med polyfarmaci är en av de saker sjuksköterskan måste ta i beaktande 

när hon ser över patienters läkemedelsordinationer (Jenny et al., 2012). Socialstyrelsen 

(2005) uttrycker i sin kompetensbeskrivning för sjuksköterskor att en sjuksköterska på ett 

korrekt sätt ska hantera läkemedel med hjälp av sina kunskaper inom farmakologi. Det har 

framkommit att erfarna sjuksköterskor anser att nyutexaminerade sjuksköterskor har 

bristande kunskap i farmakologi (Manias & Bullock, 2002). Banning (2011) föreslår att 

sjuksköterskor ges utbildning och träning i att identifiera och hantera oönskade effekter av 

läkemedel. Simonsen och Aarbakke (2011) poängterar att sjuksköterskan har en viktig 

uppgift i att kritiskt granska läkemedelsordinationer och vid eventuella tvivelaktigheter låta 

undersöka och rätta till felen. De belyser också vikten av kunskaper i läkemedelsberäkning 

hos sjuksköterskan, så att inga doseringsfel sker. Vid utskrivning efter vistelse på sjukhus 

är det av yttersta vikt att eventuella ändringar i en patients läkemedelsordinationer förs 

vidare och når andra berörda vårdgivare och i det arbetet har sjuksköterskan en betydande 

roll. Fastbom (2006) belyser att sjuksköterskan har en viktig uppgift i att innan en patient 

behandlas med ett läkemedel informera om hur läkemedlet ska tas, eventuella biverkningar 

och under behandlingen sedan följa upp, fråga och observera om några biverkningar 

tillstött. 

Beers kriterier 

Beers kriterier är något som hälso- och sjukvårdspersonal kan använda sig av (Molony, 

2009). Det är en mall av referenskriterier som är till hjälp vid bedömningen av ett 

läkemedels potentiella riskfaktorer kontra dess fördelar för människor över 65 år. I 

kriterierna finns 53 läkemedel och läkemedelsklasser upptagna. Dessa är indelade i tre 

grupper; läkemedel som bör ges med försiktighet, läkemedel som är potentiellt olämpliga 

och bör undvikas samt läkemedel som kan förvärra vissa sjukdomstillstånd (American 

Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel, 2012).  

Orsaker till polyfarmaci hos äldre 

Fler sjukdomar - fler läkemedel 

Eftersom läkemedel är den primära medicinska behandlingsformen vid sjukdom och 

symptom uppstår polyfarmaci ofta. Då personer med stigande ålder tenderar att ha flera 

sjukdomar samtidigt kan det generera en ökad förskrivning av läkemedel till dessa 

personer (Norlén & Lindström, 2009). Läkemedlen har ofta en gynnsam effekt med tanke 

på förbättrad hälsa och överlevnad. Det kan dock vara komplicerat att ordinera läkemedel 

till äldre personer som har flera sjukdomar. Att behandla flera diagnoser samtidigt är 

många gånger problematiskt då ett preparat för ett sjukdomstillstånd kan påverka ett annat 

på ett ogynnsamt sätt. Att äldres distribution och elimination av läkemedel förändras på 

grund av kroppsliga förändringar försvårar ytterligare (Gillespie, 2012). Ett annat dilemma 

är att symptom relaterat till det naturliga åldrandet kan komma att behandlas med 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=American%20Geriatrics%20Society%202012%20Beers%20Criteria%20Update%20Expert%20Panel%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=American%20Geriatrics%20Society%202012%20Beers%20Criteria%20Update%20Expert%20Panel%5BCorporate%20Author%5D
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läkemedel fastän det finns alternativa behandlingsmetoder (Kragh, 2005). Exempelvis kan 

fysisk aktivitet på recept, FaR, vara ett alternativ till läkemedel vid sömnsvårigheter 

(Stockholm läns landsting, 2013). 

Förskrivningskaskaden 

Förskrivningskaskaden uppstår då läkaren tolkar en biverkning av ett läkemedel som ett 

symptom på en ny sjukdom hos patienten vilket leder till att ett nytt läkemedel sätts in. 

Detta läkemedel kan ses som ett onödigt läkemedel som egentligen inte kommer att göra 

någon nytta. Patienten riskerar däremot att få biverkningar även av det nyinsatta preparatet. 

Ett exempel är då en person medicinerar med NSAID-preparat som kan ge förhöjt 

blodtryck som biverkning. Det förhöjda blodtrycket kan resultera i att patienten ordineras 

ett blodtryckssänkande läkemedel som i sin tur genererar i biverkningar (Rochon & 

Gurwitz, 1997). Vidare menar Kragh (2005) att om en patient som drabbas av rethosta till 

följd av läkemedelsbehandling ordineras hostdämpande medicin så är det en behandling av 

en biverkning och inte ett sjukdomstillstånd. Förskrivningskaskaden kan leda till försämrad 

hälsa för patienten och även medföra kostnader för samhället då läkemedel skrivs ut på 

felaktiga grunder (Liu, Argento & Skudlarska, 2009).  

Olika vårdgivare 

I en rapport om äldres läkemedelsanvändning lyfter Socialstyrelsen (2011) fram bristande 

kontinuitet som en orsak till polyfarmaci hos äldre. I många fall finns ingen ansvarig läkare 

som känner patienten eller har en överblick över dennes medicinering. Detta beror dels på 

att läkare ibland tjänstgör på olika arbetsplatser samt att det är vanligt med inhyrda läkare 

som endast finns på plats under kort tid. I en studie av Bastholm Rahmner, Gustafsson, 

Holmström, Rosenqvist och Tomson (2010) menar vissa läkare att de endast tar ansvar för 

läkemedel som de själva har satt in. Att ansvara för en patients alla ordinationer och få en 

överblick upplevs av läkarna som en omöjlig uppgift. Enligt Socialstyrelsen (2011) är det 

numera vanligt att patienter uppsöker flera olika läkare eller behandlas på olika 

vårdinstanser. Information om vilka läkemedel som patienten behandlas med kan vara 

bristfällig vid ankomst till en vårdinrättning, likaså finns risken att eventuella nyinsatta 

läkemedel inte meddelas exempelvis till primärvården. Detta stöds av Kragh (2005) som 

även tar upp problemet med att olika vårdinstanser kan ha olika journalsystem där 

informationen inte går att överföra dem emellan.  

Svårigheter vid utsättning av läkemedel 

Att sätta ut ett läkemedel kan vara problematiskt, speciellt då en annan förskrivare satt in 

det. Att exempelvis ifrågasätta en läkemedelsbehandling som ordinerats av en 

specialistläkare kan vara svårt. Samma sak då en patient satts in på ett läkemedel på 

sjukhuset och behandlingen följs upp av en läkare på vårdcentralen (Kragh, 2005). Det är 

också möjligt att en patient som tagit ett läkemedel under en lång tid är övertygad om att 

läkemedlet är nödvändigt. Om läkaren då sätter ut läkemedlet kan patienten eller dennes 

anhöriga tolka det som ett tecken på försämrad vård. Detta ställer krav på läkarens förmåga 

att informera patienten på ett lämpligt sätt (Kristjansson & Wyller, 2010). 

Kombinationsbehandling 

En orsak till polyfarmaci kan vara kombinationsbehandling. Vid vissa sjukdomar, 

exempelvis Diabetes Mellitus, finns riktlinjer för läkemedelsbehandling där 

medicineringen består i att flera olika preparat kombineras. Ofta handlar det om mer än tre 
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läkemedel samtidigt (Standl & Fuchtenbusch, 2003). Dessa riktlinjer är baserade på 

kliniska prövningar som visat att behandlingen är adekvat för det specifika 

sjukdomstillståndet. Då dessa evidensbaserade riktlinjer efterföljs resulterar det således i 

polyfarmaci hos patienten (Jerry & Gurwitz, 2004). I dessa fall behövs nyttan av 

läkemedelsbehandlingen vägas mot risken att drabbas av polyfarmacirelaterade problem 

(Munger, 2010). 

Receptfria läkemedel och naturläkemedel 

Enligt Rottlaender, Scherner, Schneider och Erdmanns (2007) studie, gällande personer 

med kardiovaskulär sjukdom, tog nästan hälften av deltagarna receptfria läkemedel vid 

sidan av den kliniska behandlingen. En tredjedel uppgav att de tog minst tre receptfria 

läkemedel dagligen utöver sina ordinationer. Av dessa var multivitaminer, mineraler, 

naturläkemedel och NSAID-preparat vanligt förekommande. Monane et al. (1997) påpekar 

vikten av att läkaren frågar patienten om denne tar några receptfria läkemedel samt att 

läkaren är medveten om att det kan finnas risker med vissa receptfria läkemedel, 

exempelvis biverkningar och interaktioner. Vidare menar de att både läkare och patienter 

ofta anser att receptfria läkemedel är säkra att använda och att de har liten farmakologisk 

verkan. Kragh (2005) menar att bruk av naturläkemedel kan resultera i biverkningar samt 

interaktioner med andra läkemedel. Framförallt preparat som innehåller Johannesört vilket 

kan minska effekten av andra läkemedel. En studie av Sleath, Rubin, Campbell, Gwyther 

och Clark (2001) visar att det är vanligt att patienter som intar naturläkemedel inte berättar 

om detta för sin läkare. 

Bristande rutiner för uppföljning av läkemedelsordinationer 

En studie gjord av Fastbom och Schmidt (2004) visar på otillräckliga rutiner för 

utvärdering av antidepressiv läkemedelsbehandling hos äldre i särskilt boende i Stockholm. 

Flera av de ansvariga läkarna på boendena uppgav att uppföljningar till 

läkemedelsbehandlingar inte görs rutinmässigt utan oftast då anhöriga eller personal 

efterfrågar det. En klinisk undersökning av den boende gjordes endast i en fjärdedel av 

fallen, i övrigt tillfrågades personalen om eventuella förändringar hos patienten. Även 

Kragh (2005) visar att läkemedelsordinationer i många fall ej följs upp. Behandlingen 

fortskrider och recept förnyas utan att effekten utvärderas. En möjlig orsak till detta kan 

vara att uppföljning av läkemedelsbehandling tar mycket tid i anspråk. 

Föreskrift om läkemedelsgenomgång 

Socialstyrelsen införde i september 2012 en ny paragraf i läkemedelsföreskrifterna som 

deklarerar att personer över 75 år som behandlas med mer än fem läkemedel dagligen ska 

erbjudas läkemedelsgenomgång årligen. Även patienter med läkemedelsrelaterade problem 

eller misstanke om sådana ska erbjudas läkemedelsgenomgång. Läkaren har ansvaret för 

läkemedelsgenomgången men kan vid behov samarbeta med exempelvis farmaceuter och 

sjuksköterskor. Syftet är att kartlägga patientens medicinering och åtgärda eventuella 

problem såsom biverkningar, interaktioner samt behandling med olämpliga läkemedel. Vid 

en så kallad enkel läkemedelsgenomgång ska läkaren undersöka om medicinlistan är 

korrekt, att läkemedelsbehandlingen är säker för patienten, att korrekta indikationer finns 

samt fråga patienten om denne tar andra läkemedel utöver de ordinerade. Om det finns 

läkemedelsrelaterade problem som kan åtgärdas med en gång ska detta göras. Om 

patienten efter en enkel läkemedelsgenomgång fortfarande har problem ska denne erbjudas 

en fördjupad läkemedelsgenomgång. Här görs en grundligare kartläggning där 

behandlingseffekten värderas, doseringen kontrolleras relaterat till patientens fysiologiska 
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funktioner samt en utvärdering görs om risken för sidoeffekter är större än nyttan av 

läkemedlet. En fördjupad läkemedelsgenomgång ska följas upp (SOSFS, 2012:9). 

Problemformulering 

Med ökad ålder följer ofta en ökad läkemedelsförskrivning. I många fall beror det på att 

den äldre människan har flera sjukdomar som kräver behandling (Norlén & Lindström, 

2009). Då antalet läkemedel stiger så ökar också risken för läkemedelsrelaterade problem. 

Åldersrelaterade förändringar hos äldre gör att de påverkas annorlunda av läkemedel än 

yngre personer. Det kan skapa problem i form av ökad och längre effekt av ett läkemedel. 

Polyfarmaci har kopplats ihop med en ökad sjuklighet hos äldre där biverkningar av 

läkemedel samt interaktioner mellan olika substanser sägs skapa oönskade effekter 

(Fastbom, 2006). I förlängningen leder detta till en försämrad hälsa samtidigt som 

samhället belastas ekonomiskt (Gillespie, 2012).  

Då negativa konsekvenser av polyfarmaci kan leda till lidande för individen och kostnader 

för samhället är det ett ämne värt att belysa. Åtgärder som kan vidtas för att förhindra 

negativa konsekvenser av polyfarmaci för de äldre behöver lyftas fram. 

SYFTE 

Syftet var att belysa negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan. 

Frågeställning  

Vilka åtgärder kan förhindra negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre 

människan? 

METOD 

Val av metod 

En litteraturstudie valdes då författarna ansåg att denna metod lämpade sig bäst för att 

besvara syfte och frågeställning. Som Forsberg och Wengström (2013) beskriver ska en 

litteraturstudie vara baserad på aktuell forskning. En viktig del av metodvalet är att 

fastställa att det finns en tillfredsställande mängd forskningsmaterial att tillgå. En 

sammanställning görs genom att vetenskapliga artiklar och rapporter om det valda ämnet 

granskas och analyseras. 

Datainsamling 

Informationssökningen gjordes i databaserna PubMed, Embase och Cinahl. Även en 

manuell sökning genomfördes. 

Sökning i PubMed 

PubMed är en databas med vetenskapliga artiklar inom främst medicin och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). I enlighet med Granskär och Höglund (2008) gjordes 

initialt en fritextsökning i samband med ämnesvalet för att få en uppfattning om vad som 

tidigare publicerats inom ämnet. Den sökningen visade att tillräcklig mängd material fanns 

att tillgå. Därefter gjordes en sökning på termen ”polypharmacy” i MeSH Database, där 

sökordet valdes som Major Topic. Sedan användes efter inrådan av bibliotekarie på 

Sophiahemmet Högskola den booleska operatorn AND för att lägga till sökordet ”adverse 

effects”. De inklusionskriterier som valdes var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
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år 2003-2013, inkludera studier gjorda på människor över 65 år, vara engelskspråkiga samt 

att fulltextversioner skulle finnas tillgängliga. Sökningen resulterade i 111 träffar. Av dessa 

valdes tio artiklar ut för bearbetning. Sökningen sammanställdes i en tabell (Tabell I). 

Ytterligare en sökning gjordes i PubMed där sökorden ”polypharmacy”, ”intervention” och 

”nursing” kombinerades, samma inklusionskriterier som den första sökningen användes. 

Den sökningen resulterade inte i några ytterligare relevanta artiklar. 

Sökning i Embase 

En sökning gjordes i Embase efter handledning med bibliotekarie på Sophiahemmet 

högskola. Embase är en databas med vetenskapliga artiklar inom medicin och farmakologi 

(Forsberg & Wengström, 2013). Termerna ”polypharmacy”, ”adverse effects” och 

”elderly” kombinerades. De inklusionskriterier som valdes var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2003-2013 och att de skulle vara engelskspråkiga. Under ”Publication 

Types” valdes ”article”. Sökningen resulterade i 166 träffar. Av dessa valdes fyra artiklar 

ut för bearbetning. Sökningen sammanställdes i en tabell (Tabell II). 

Sökning i Cinahl 

En sökning gjordes även i Cinahl, en databas med vetenskapliga artiklar om omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Sökordet ”polypharmacy” användes. Inklusionskriterier 

var: Age groups: 65+ years, Research Article, Peer Reviewed, Published Date from: 

20030101. Den sökningen tillförde inte någon ny relevant information. 

Manuell sökning 

Under inläsning av valda artiklar utifrån sökningarna påträffades ytterligare en relevant 

artikel som författarna valde att inkludera i studien. 

 

Tabell I 

Datum Databas Sökord Filters Antal 

träffar 

Granska

de 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

130130 PubMed Polypharmac

y (MeSH 

Major Topic) 

AND adverse 

effects 

Full text 

available, 

Published 

in the last 

10 years, 

English, 

Humans, 

Aged: 65+ 

years 

111 85 32 10 
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Tabell II 

Datum Databas Sökord Filters Antal 

träffar 

Granska

de 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

130204 Embase #1 

polypharmacy 

#2 adverse 

effects 

#3 elderly 

#1 AND #2 

AND #3 

Article, 

English, 

2003-

2013 

166 57 9 4 

 

Databearbetning 

Båda författarna läste flera gånger enskilt igenom samtliga artiklar som valts ut för 

granskning och gjorde en kort sammanfattning av dessa. Sedan diskuterades innehållet i 

artiklarna gemensamt för att se att författarna förstått dess innehåll och var överens om att 

de var relevanta för syfte och frågeställning (Friberg, 2012). Författarna identifierade 

likheter och skillnader mellan artiklarna och de sorterades och delades upp efter de 

områden de berörde. De artiklar som valdes ut för granskning klassificerades och 

kvalitetsbedömdes enligt Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) tabell (Bilaga I). Därefter fördes artiklarna in i en matris utformad av 

Willman et al. (2011) där huvudsakligt innehåll och vetenskaplig kvalitet presenteras 

(Bilaga II). 

I resultatet ville författarna svara på syftet och frågeställningen var för sig. För att 

tydliggöra resultatet presenterades det med hjälp av två underrubriker; negativa 

konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan och åtgärder för att förhindra 

negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan. Under negativa 

konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan utformades ytterligare 

underrubriker: olämplig läkemedelsanvändning; biverkningar; interaktioner; 

nutritionsstatus, funktionsförmåga samt kognitiv förmåga; behov av sjukvård; fall och 

fallskador; den äldre människans tankar om polyfarmaci. Under åtgärder för att förhindra 

negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan skapades följande 

underrubriker: läkemedelsgenomgång; identifiering av läkemedelsrelaterade problem – 

farmaceutens roll; utsättning av läkemedel hos äldre med hjälp av The Good Palliative-

Geriatric Practice algorithm; fortbildning för sjuksköterskor. 

Trovärdighet 

Endast artiklar från vetenskapliga tidsskrifter som blivit peer reviewed användes i detta 

arbete. Det betyder att tidsskrifterna är vetenskapligt granskade (Friberg, 2012). För att 

kontrollera att tidsskrifterna var peer reviewed gjordes sökningar på respektive tidsskrifts 

webbsida. Vid osäkerhet om vetenskaplig status kan fakta om tidsskrifterna sökas i en 

särskild databas (Friberg, 2012). Författarna använde sig av databasen Ulrichsweb i de fall 
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där det inte fanns information på respektive tidsskrifts webbsida. För att säkerställa 

litteraturstudiens trovärdighet och tillförlitlighet användes endast originalartiklar till 

resultatet. I övrigt strävade författarna efter att i huvudsak använda primärkällor i arbetet. 

Forskningsetiska överväganden 

Under arbetets gång redovisade författarna datainsamling, databearbetning och resultat på 

ett öppet och ärligt sätt i enlighet med Gustafsson, Hermerèn och Peterson (2004). Då de 

inkluderade artiklarna var skrivna på engelska var författarna medvetna om risken för 

oavsiktlig feltolkning. För att säkerställa att ingen förvanskning av materialet skulle ske 

lade författarna ned mycket tid på att verkligen förstå artiklarnas innehåll. Bearbetningen 

av resultatet genomsyrades av en objektiv synvinkel från författarnas sida, något som är 

viktigt för den etiska aspekten (Helgesson, 2006). 

RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras under tidigare nämnda underrubriker. 

Negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan 

Olämplig läkemedelsanvändning 

I en österrikisk studie samlades under en tremånadersperiod läkemedelsdata in om äldre 

personer som nyligen lagts in på sjukhus. I den här studien definierades polyfarmaci som 

intag av sex eller fler läkemedel. Onödiga läkemedel definierades som läkemedel utan 

bevisad nytta under lång tid. Dessa fanns hos en tredjedel av patienterna. En betydligt 

högre prevalens av onödiga läkemedel sågs hos de patienter som hade fler än sex 

läkemedel än de som hade färre läkemedel (Schuler et al., 2008). 

Olämpliga läkemedel identifierades med hjälp av Beers kriterier. Olämpliga läkemedel 

fanns hos nästan en tredjedel av patienterna i studien. Prevalensen var betydligt högre hos 

de med fler än sex läkemedel än de med färre. Forskarna ansåg att den mest olämpliga 

läkemedelsgruppen var bensodiazepiner som återfanns hos två tredjedelar av patienterna 

med olämpliga läkemedel. Olämplig läkemedelsanvändning var signifikant associerad med 

polyfarmaci. Feldosering av läkemedel, oftast överdosering, identifierades hos en fjärdedel 

av patienterna. Intag av fler än sex läkemedel visade en signifikant högre risk för 

feldosering än vid intag av färre än sex läkemedel. (Schuler et al., 2008). 

Biverkningar 

Reason et al. (2011) fann i sin studie av en äldre kanadensisk befolkning där polyfarmaci 

definierades som intag av fem eller fler läkemedel att 12 procent av deltagarna upplevt 

biverkningar som krävde sjukhusvård. Biverkningar var mer förekommande hos denna 

grupp än för de som intog ett eller två läkemedel. Liknande resultat fann Nguyen et al. 

(2006) i sin studie som utfördes på ett äldreboende i USA. I studien som bestod av en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp framkom att experimentgruppen som intog nio eller 

fler läkemedel hade mer än dubbelt så hög risk att drabbas av biverkningar jämfört med 

kontrollgruppen som intog mindre än nio läkemedel. De läkemedelsgrupper som främst 

associerades med biverkningar var analgetika, psykofarmaka och lugnande. Bland de 

vanligaste biverkningarna sågs sedering, förstoppning, hyperglykemi och hyperkalemi. 

Även Marcum et al. (2012) fann i sin retrospektiva studie från USA där polyfarmaci 

definierades som intag av fem eller fler läkemedel, att vissa biverkningar var mer 

förekommande. Dessa var kognitiv förändring, hypoglykemi samt bradykardi. I en annan 
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studie från USA fann forskarna att ju fler förskrivande läkare desto högre var 

sannolikheten för att patienten skulle självrapportera biverkningar. För varje ytterligare 

förskrivare steg sannolikheten för att självrapportera en biverkan med 30 procent. De 405 

deltagarna hade i snitt tre förskrivande läkare och medelantalet förskrivna läkemedel var 

fyra per person. Totalt rapporterade en fjärdedel av deltagarna att de hade upplevt minst en 

biverkan. Gastrointestinala besvär, fatigue samt yrsel var de mest förekommande 

biverkningarna. 

Interaktioner 

En italiensk studie av äldre personer med polyfarmaci i eget boende undersökte 

förekomsten av potentiellt allvarliga läkemedelsinteraktioner. Analys skedde av alla 

dispenserade läkemedel hos dessa personer under ett års tid med hjälp av ett italienskt 

webbaserat interaktionsprogram. Interaktionerna klassificerades efter klinisk relevans; 

allvarliga, måttliga och lindriga. Resultatet visade att 16 procent av de som ingick i studien 

var utsatta för läkemedelskombinationer med potential för allvarliga interaktioner. 

Förekomsten av potentiellt allvarliga läkemedelsinteraktioner ökade med stigande ålder 

och antal förskrivna läkemedel. Vidare visade studien att intag av fler än fem läkemedel 

genererade en högre risk för interaktioner jämfört med intag av färre än tre läkemedel. Den 

vanligast förekommande kombinationen av läkemedelsubstanser med risk för potentiellt 

allvarlig interaktion var Furosemid och Digoxin. Den läkemedelssubstans som mest 

frekvent var involverad i potentiellt allvarliga interaktioner var acetylsalicylsyra (Nobili et 

al., 2009). I en annan studie fann forskarna också att antalet potentiella 

läkemedelsinteraktioner steg med antal intagna läkemedel. Majoriteten av interaktionerna 

var av farmakodynamisk karaktär. Potentiella läkemedelsinteraktioner identifierades hos 

två tredjedelar av patienterna i studien (Schuler et al., 2008). 

Nutrionsstatus, funktionsförmåga samt kognitiv förmåga 

Jyrkkä et al. (2011) undersökte vilken inverkan polyfarmaci hade på nutritionsstatus, 

funktionsförmåga och kognitiv förmåga hos en äldre befolkning i Finland. Termen 

läkemedel innefattade stående ordinationer, vid behovsläkemedel, vitaminer och mineraler. 

Deltagarna delades in i tre grupper; äldre med fem eller färre läkemedel, äldre med sex till 

nio läkemedel samt äldre med tio eller fler läkemedel. Vid uppföljningen tre år senare fann 

forskarna att förekomsten av malnutrition ökat i alla grupper men att gruppen med tio eller 

fler läkemedel stod för den största ökningen. Funktionsförmågan och den kognitiva 

förmågan hade försämrats i alla grupper, men även här stod gruppen med tio eller fler 

läkemedel för den största ökningen. Det var också en högre andel av de med tio eller fler 

läkemedel som bodde i särskilt boende. Dessa hade ungefär fyra sjukdomar per person. 

Dessutom rapporterade dessa personer att de upplevde en sämre hälsa än de med färre 

läkemedel. 

Behov av sjukvård 

Äldre med fem eller fler läkemedel uppgav att de besökte sin husläkare mer än dubbelt så 

ofta än de som tog ett till fyra läkemedel. När det gällde besök till akutmottagningar var 

frekvensen densamma. De med fem eller fler läkemedel uppsökte akutmottagningar fem 

gånger så ofta jämfört med de helt utan förskrivna läkemedel. Efter att hänsyn tagits till 

ålder och antal sjukdomar framkom att antal förskrivna läkemedel till äldre var en 

signifikant faktor för antal besök på akutmottagningar (Reason et al., 2011). Även Marcum 

et al. (2012) kunde i sin studie påvisa att polyfarmaci var signifikant associerat med 

uppkomst av oplanerade sjukhusinläggningar. 
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Fall och fallskador 

Baranzini et al. (2009) baserade sin studie på 293 äldre personer i Italien som alla hade 

fallit, 234 av dessa intog fyra eller fler läkemedel. Forskarna fann att intag av fyra eller fler 

läkemedel ökade risken för fall. I studien framkom att antiparkinson- och 

antiarytmiläkemedel var riskläkemedel för fallskada. Sannolikheten att vara ordinerad 

dessa riskläkemedel ökade relaterat till ökat antal intagna läkemedel totalt. Intag av sju 

eller fler läkemedel inklusive ett antiparkinson- eller antiarytmiläkemedel gav en trefaldigt 

ökad risk för fallskada. Enbart intag av sju eller fler läkemedel var ej associerat med 

fallskada. Vidare fann Marcum et al. (2012) och Nguyen et al. (2006) att fall var en av de 

vanligaste negativa konsekvenserna vid polyfarmaci. 

Den äldre människans tankar om polyfarmaci 

I intervjuer med 59 äldre svenskar som använde fem eller fler läkemedel uttrycktes 

funderingar kring hur kroppen hanterar alla olika läkemedel som intas. Oro över att 

drabbas av biverkningar och interaktioner framkom. Många hade funderingar kring 

huruvida deras läkemedelskombinationer var lämpliga eller inte. Generellt fanns farhågor 

om att läkare inte har tillräcklig kunskap om att behandla äldre med flera sjukdomar, 

exempelvis gällande val av läkemedel, effekter av dessa, dosanpassning samt risken för 

interaktioner. Samtidigt hade några av deltagarna tankar om att läkemedlen måste vara bra 

eftersom läkaren ordinerat dem. De var dock inte övertygade om att fördelarna vägde upp 

mot riskerna att drabbas av biverkningar. Vissa deltagare uppgav att de undanhöll 

information för läkaren rörande intag av naturläkemedel, att de tagit sin partners läkemedel 

eller att de självmant höjt eller sänkt sin ordinerade dos. Beträffande utbytesläkemedel 

belystes risken för dubbelintag då tabletter kan ha olika utseende. Här betonades vikten av 

att få adekvat information av läkaren. Det förekom också att deltagarna ej visste varför de 

använde vissa läkemedel och varför de hade två eller fler läkemedel för samma åkomma. 

En osäkerhet fanns bland de äldre huruvida informationsöverföringen mellan olika läkare 

på exempelvis sjukhus och primärvård fungerar, om de har vetskap om varandras 

ordinationer eller ej. Relaterat till detta uttrycktes oro över risken för biverkningar och 

interaktioner (Moen et al., 2008). 

Åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre 

människan 

Läkemedelsgenomgång 

På ett sjukhem i USA genomfördes läkemedelsgenomgångar av läkare med målet att sätta 

ut läkemedel hos de boende. Dessa använde nio eller fler läkemedel per person, både 

stående läkemedel och vid behovsläkemedel var inräknade. Deras läkemedelslistor 

studerades och olämpliga läkemedel identifierades med hjälp av Beers kriterier. 

Kontraindikationer och potentiella läkemedelsinteraktioner fastställdes med hjälp av ett 

webbaserat interaktionsprogram. Läkemedel utan indikation och de som fanns upptagna i 

Beers kriterier sattes ut. Majoriteten av de med nio eller fler läkemedel fick 

rekommendationer om ändringar i sin läkemedelsanvändning. Andra orsaker till 

rekommendation om utsättning av läkemedel var potentiella interaktioner, 

kontraindikationer samt läkemedel utan indikation. I slutändan sattes i snitt ett läkemedel 

per person ut. Den läkemedelsgrupp som sattes ut i störst utsträckning var gastrointestinala 

läkemedel (Tamura et al., 2011). 
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Identifiering av läkemedelsrelaterade problem – farmaceutens roll 

Både Halvorsen et al. (2010) och Vinks et al. (2006) fann att farmaceuter kan identifiera 

potentiella läkemedelsrelaterade problem hos äldre med polyfarmaci. Studien av Vinks et 

al. (2006) genomfördes på 16 apotek i Nederländerna där varje apotek slumpmässigt valde 

ut personer, 65 år eller äldre, som använde sex eller fler läkemedel under en given tid. 

Personer som bodde i vårdboende eller var inlagda på sjukhus exkluderades i studien. De 

inkluderade personernas läkemedelslistor studerades och potentiella läkemedelsrelaterade 

problem identifierades och bedömdes av farmaceuter enligt nationella riktlinjer. 

Farmaceuterna deltog även i flera forskningsmöten där de tränades i att klassificera och 

dokumentera potentiella läkemedelsrelaterade problem. Slutligen delades de potentiella 

läkemedelsrelaterade problemen upp i tre kategorier; patientrelaterade, förskrivarrelaterade 

samt läkemedelsrelaterade. Den patientrelaterade kategorin avsåg låg följsamhet hos 

patienten. Till den förskrivarrelaterade kategorin räknades ej längre existerande indikation, 

läkemedel tillhörande samma läkemedelsgrupp samt över- eller underdosering. Den 

läkemedelsrelaterade kategorin avsåg kontraindikation, läkemedelsinteraktion samt 

läkemedelsbehandling av biverkning. Resultatet visade att de 196 personer som studien 

berörde tog sex till 18 läkemedel per person. Totalt identifierades 763 potentiella 

läkemedelsrelaterade problem. Hos 90 procent identifierades två eller fler potentiella 

läkemedelsrelaterade problem och hos mer än en tredjedel identifierades fem eller fler 

potentiella läkemedelsrelaterade problem. De mest förekommande potentiella 

läkemedelsrelaterade problemen var ej längre existerande indikation, kontraindikation samt 

läkemedelsinteraktion. Med avseende på de tre kategorierna av potentiella 

läkemedelsrelaterade problem så var mer än hälften förskrivarrelaterade och nästan 40 

procent var läkemedelsrelaterade. 

Halvorsen et al. (2010) baserade sin studie på 142 slumpmässigt utvalda äldre personer på 

vårdboenden i Norge. Dessa använde i snitt 11 läkemedel per person, varav åtta var 

stående läkemedel och tre vid behovsläkemedel. Farmaceuter gick igenom dessa personers 

läkemedelslistor och gjorde bedömningar utifrån nationella riktlinjer, ett nationellt 

klassificeringsverktyg samt ett webbaserat interaktionsprogram. Potentiella 

läkemedelsrelaterade problem identifierades och klassificerades. Farmaceuterna deltog 

sedan i case-möten med läkare och sjuksköterskor och presenterade där de potentiella 

läkemedelsrelaterade problem som identifierats. Tillsammans enades teamet om vilka 

problem som kunde accepteras, omklassificeras eller förkastas. Totalt fastställdes 504 

potentiella läkemedelsrelaterade problem. Dessa klassificerades som onödigt läkemedel, 

olämpligt läkemedelsval, för hög dos eller att uppföljning av läkemedelseffekter krävs. 

Vidare upptäcktes 42 läkemedelsinteraktioner. Relevanta åtgärder genomfördes sedan för 

att lösa de potentiella läkemedelsrelaterade problemen. Totalt sattes 206 läkemedel ut, 33 

olämpliga läkemedel byttes ut och 72 dosjusteringar gjordes. Uppföljning av 

läkemedelseffekter genomfördes i de fall detta ansågs lämpligt. 

Utsättning av läkemedel hos äldre med hjälp av The Good Palliative-Geriatric Practice 

algorithm 

Både Garfinkel och Mangin (2010) och Garfinkel et al. (2007) använde The Good 

Palliative-Geriatric Practice algorithm (Bilaga III) som ett hjälpmedel för att 

rekommendera utsättning av läkemedel hos äldre med polyfarmaci. Studien som gjordes 

2007 utfördes på omvårdnadsavdelningar i Israel där målet var att sätta ut så många 

läkemedel som möjligt. Studien bestod av två likvärdiga grupper, en experimentgrupp och 

en kontrollgrupp. I experimentgruppen genomfördes utsättningar av i snitt tre läkemedel 
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per person medan de i kontrollgruppen fortsatte sin medicinering. Vid uppföljningen ett år 

senare undersöktes hur läkemedelsutsättningarna påverkat mortalitet, behov av 

akutsjukvård samt läkemedelskostnader. Resultatet visade att mortaliteten i 

experimentgruppen var hälften så stor jämfört med kontrollgruppen. Behovet av 

akutsjukvård var nästan en tredjedel lägre i experimentgruppen än hos kontrollgruppen. 

Interventionen resulterade också i en betydande minskning av läkemedelskostnader 

(Garfinkel et al., 2007). 

Den andra studien utfördes tre år senare och undersökte om The Good Palliative-Geriatric 

Practice algorithm var ett lämpligt verktyg för att minska polyfarmaci hos äldre i eget 

boende i Israel. Rekommendationer om utsättning av läkemedel gjordes i samråd med 

patienten och förmedlades sedan vidare till dennes läkare. Beslut om utsättning togs hos 58 

av de 70 deltagarna, i snitt fem läkemedel per person sattes ut. Vid uppföljningen 19 

månader senare framkom att inga dödsfall eller oönskade sidoeffekter uppstått till följd av 

läkemedelsutsättningarna. Hos tre av deltagarna sågs en avsevärd förbättring av kognitiva 

funktioner. Majoriteten av deltagarna rapporterade en förbättring av hälsan (Garfinkel & 

Mangin, 2010). 

Fortbildning för sjuksköterskor 

Sjuksköterskor på äldreboenden i Australien genomförde ett utbildningsprogram i 

farmakologi. Materialet innehöll information om farmakokinetik, farmakodynamik, 

biverkningar samt läkemedelsinteraktioner. Sjuksköterskornas kunskapsnivå testades före 

och efter utbildningen. Resultatet visade på en signifikant ökning av kunskap i ämnet. Alla 

40 deltagande sjuksköterskor upplevde utbildningen som positiv. De ansåg sig ha fått en 

ökad kunskap om vilka läkemedel som ej bör användas samt biverkningar hos äldre. Alla 

uppgav att deras attityd till läkemedelsanvändning hos äldre hade ändrats. Exempelvis 

ansåg de sig blivit mer uppmärksamma och försiktiga vid administrering av läkemedel till 

äldre samt observerade och rapporterade eventuella biverkningar i större utsträckning än 

tidigare. Majoriteten av deltagarna sade sig ha fått en ökad kunskap om risken för 

interaktioner associerade med polyfarmaci hos äldre. (Lim et al., 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av litteraturstudie som metod för att belysa negativa konsekvenser av polyfarmaci 

hos den äldre människan samt vilka åtgärder som kan förhindra negativa konsekvenser av 

polyfarmaci hos den äldre människan anser författarna var en lämplig metod. Det fanns 

gott om tidigare relevant forskning att sammanställa och analysera vilket är en 

förutsättning för att en litteraturstudie ska kunna genomföras (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Under hela arbetets gång hade författarna syftet samt frågeställningen i åtanke. Detta för att 

relevansen i arbetet skulle säkerställas. För att kunna göra korrekta databassökningar 

bokades handledning med en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola. Under 

handledningen presenterades förslag på adekvata sökord. Artiklar skrivna på engelska 

valdes då vetenskapligt material i huvudsak publiceras på engelska. Då det inte är 

författarnas modersmål kan det ej uteslutas att vissa feltolkningar gjorts. Under 

sökningarna i databaserna påträffades abstract till artiklar som verkade relevanta, men som 

sedan inte fanns tillgängliga i fulltext för studenter på Sophiahemmet Högskola. Detta kan 

ses som en begränsande faktor i valet av artiklar. Författarna påvisar möjligheten att 
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resultatet kunde blivit annorlunda om de fått tillgång till mer relevant material. Intentionen 

var att inkludera både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar, dock resulterade 

sökningarna i att majoriteten av artiklarna var kvantitativa. I slutändan inkluderades endast 

en kvalitativ artikel. Tankar fanns om att exkludera denna då fördelningen mellan 

kvantitativa och kvalitativa artiklar blev skev. Dock ansåg författarna att innehållet i den 

kvalitativa artikeln belyste polyfarmaci ur en viktig synvinkel. I arbetet med att klassificera 

de vetenskapliga artiklarna efter typ och kvalitet användes ett bedömningsformulär (Bilaga 

I) som utarbetats av Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). Artiklarna bedömdes och 

klassificerades av författarna som inte utesluter möjligheten att någon annan kunde gjort en 

annan bedömning och klassificering. 

Trovärdigheten i detta arbete kan enligt författarna anses vara god då endast artiklar från 

tidsskrifter som är peer reviewed användes. Vidare är samtliga artiklar i resultatet 

originalartiklar. I majoriteten av artiklarna har forskarna tydligt beskrivit syfte, urval och 

bortfall, statistiska analyser samt resultat. Detta är enligt Forsberg och Wengström (2013) 

viktigt att beakta för trovärdighetens skull. Bortfallet i granskade studier var generellt lågt 

vilket också ökar trovärdigheten. Alla artiklar i resultatet har publicerats under de senaste 

sju åren och författarna anser därmed att trovärdigheten förstärks ytterligare. Flera olika 

hjälpmedel såsom algoritmer, referensmallar och webbaserade interaktionstjänster har 

använts i studierna. Då författarna ej har funnit någon information om dessa är validerade 

eller ej är det möjligt att trovärdigheten sänks något. 

Forsberg och Wengström (2013) förklarar generaliserbarhet som möjligheten att överföra 

resultatet av en studie från urvalsgrupp till en hel befolkning. Artiklarna i resultatet har sitt 

ursprung från spridda delar av världen. Deltagarna som ingick i de olika forskarnas studier 

representerade olika boendeformer såsom eget boende, vårdboende och slutenvård. Dessa 

faktorer tillsammans anser författarna öka generaliserbarheten. Både kvinnor och män 

finns representerade, dock är kvinnorna fler i antal i majoriteten av studierna. Detta anser 

författarna kan minska generaliserbarheten något då överförbarheten till den generella 

befolkningen inte blir lika stark. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

generaliserbarheten kan äventyras om något kön är över- eller underrepresenterat i en 

studie. 

Initialt hade författarna till detta arbete viss svårighet med definitionen av polyfarmaci. 

Som tidigare nämnts i bakgrunden förekommer många olika definitioner i litteraturen. 

Likaså tenderar forskarna i de olika studierna att definiera polyfarmaci olika. Slutligen 

enades författarna om att termen polyfarmaci skulle innefatta personer som behandlas med 

flera läkemedel samtidigt. I resultatdelen förtydligades sedan de enskilda forskarnas 

definitioner. 

Resultatdiskussion 

Författarna fann att risken för negativa konsekvenser hos äldre i samband med polyfarmaci 

ökade ju fler läkemedel som intogs. Biverkningar, interaktioner och ett ökat behov av 

sjukvård var de negativa konsekvenser som var tydligast. Åtgärder för att förhindra 

negativa konsekvenser av polyfarmaci hos äldre var utsättning av läkemedel, identifiering 

av läkemedelsrelaterade problem och fortbildning för sjuksköterskor. 
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Negativa konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan 

Biverkningar 

Risken för att drabbas av biverkningar var högre desto fler antal läkemedel som intogs 

(Green et al., 2007; Marcum et al., 2012; Nguyen et al., 2006; Reason et al., 2011). Detta 

var inget som förvånade författarna då det är rimligt att anta att intag av fler läkemedel 

också ökar frekvensen för biverkningar. Även Olivier et al. (2009) har påvisat detta. Något 

som däremot var förvånande var det faktum att med varje ytterligare förskrivare av 

läkemedel steg sannolikheten för självrapportering av biverkningar med 30 procent (Green 

et al., 2007). Detta kan anses vara en förhållandevis hög siffra med tanke på att många 

äldre människor behöver flera olika läkare på grund av att de har flera olika sjukdomar. 

Detta styrks av Green et al. (2007) som i sin studie fann att deltagarna i snitt hade tre 

förskrivande läkare var. Att läkemedel klassade som olämpliga för äldre människor ökade 

sannolikheten att uppleva en biverkan kopplar författarna till den förändrade 

farmakodynamiken som kan uppstå med stigande ålder. Här är det av största vikt att 

förskrivare har adekvat kunskap om åldersrelaterade förändringar. Vidare inser författarna 

vikten av att vårdpersonal uppmärksammar och rapporterar biverkningar. 

Interaktioner 

Både Nobili et al. (2009) och Schuler et al. (2008) fann att risken för interaktioner ökade 

desto fler antal läkemedel som intogs. Detta överensstämmer med tidigare forskning gjord 

av Monane et al. (1997). Nobili et al. (2009) fann att så mycket som 16 procent av 

deltagarna var utsatta för potentiellt allvarliga interaktioner. Då dessa personer bodde i eget 

boende väcks en nyfikenhet hos författarna kring hur motsvarande siffror för personer i 

särskilt boende skulle se ut. Vidare väcks tanken att då äldre ofta äter flera olika läkemedel 

samtidigt kan många individer vara drabbade av interaktioner, ofta utan att de är medvetna 

om det. 

Nutritionsstatus, funktionsförmåga samt kognitiv förmåga 

Sambandet mellan polyfarmaci och nutritionsstatus, funktionsförmåga och kognitiv 

förmåga hos äldre människor har studerats av en finsk forskargrupp. Forskarna fann vid 

uppföljningen efter tre år att gruppen med överdriven polyfarmaci hade försämrats mest 

enligt alla parametrar. Denna grupp ansåg sig också ha en sämre hälsa än övriga grupper 

(Jyrkkä et al., 2011). Detta får författarna att fundera över om försämringen kan bero på 

antal intagna läkemedel eller att de är multisjuka. Intressant i artikeln var att forskarna 

inkluderade stående läkemedel, vid behovsläkemedel, vitaminer och mineraler. Dock 

framgick inte vilka läkemedel och i vilken utsträckning de olika deltagarna intog dem. 

Författarna menar att det hade varit relevant att presentera detta i resultatet till studien. En 

annan tanke är att det hade varit önskvärt att finna flera studier gjorda om sambandet 

mellan polyfarmaci och nutritionsstatus, funktionsförmåga och kognitiv förmåga hos äldre 

människor då endast en artikel berörde detta. 

Behov av sjukvård 

Både Marcum et al. (2012) och Reason et al. (2011) visade tydligt att polyfarmaci är starkt 

förknippat med ett ökat behov av sjukvård. Författarna anser det vara svårt att fastställa 

vad som orsakar vad. Om det ökade behovet av sjukvård hos äldre med polyfarmaci beror 

på att de äldre har många sjukdomar eller att de intar många läkemedel som tillsammans 

skapar problem. Då Reason et al. (2011) i sin studie tog hänsyn till antal sjukdomar hos 



 17 

deltagarna anser författarna det styrkt att det är polyfarmacin som orsakar det ökade 

behovet av sjukvård, ej sjukdomarna i sig. 

Fall och fallskador 

Polyfarmaci ökar risken för fall (Baranzini et al., 2009; Marcum et al., 2012; Nguyen et al., 

2006). Läkemedel som Baranzini et al. (2009) tar upp som riskläkemedel för fall är 

antiparkinson- och antiarytmiläkemedel. Detta resultat var inget som förvånade författarna 

då Fastbom (2006) tidigare kommit fram till att just dessa läkemedel ökar risken för fall 

hos äldre. Författarna anser att det är av yttersta vikt att förskrivare har kunskap om 

riskläkemedel för äldre och att fallriskbedömningar utförs av vårdpersonal. 

Den äldre människans tankar om polyfarmaci 

Äldres egna tankar kring sin polyfarmaci tyckte författarna till detta arbete var ett 

intressant perspektiv att belysa. Intervjuerna genomsyrades av de äldres oro över effekterna 

av sin polyfarmaci, där oro över biverkningar och interaktioner var de mest förekommande 

(Moen et al., 2008). Då det tidigare har framkommit att biverkningar och interaktioner är 

vanligt förekommande vid polyfarmaci anser författarna att de äldres oro är befogad. I 

intervjuerna framkom också att vissa av deltagarna undanhöll information för sin läkare 

gällande intag av naturläkemedel, att de tagit sin partners läkemedel eller att de självmant 

höjt eller sänkt sin ordinerade dos. Författarna anser det anmärkningsvärt att den här typen 

av information ej förs fram då det är centrala delar för en optimal behandling. Det är 

möjligt att de äldre inte har kunskap om de negativa konsekvenser som kan uppstå relaterat 

till detta. Tankar som dyker upp hos författarna är att läkare behöver vara tydliga angående 

vilka fakta de behöver från patienten för att kunna ge en optimal behandling. Detta styrks 

av Monane et al. (1997) som tidigare lyft fram vikten av att läkaren frågar patienten om 

denne tar några läkemedel utöver de ordinerade. Exempelvis information om intag av 

naturläkemedel då det tidigare framkommit att dessa kan skapa interaktioner med andra 

läkemedel (Kragh, 2005).  De äldre uttryckte också sin oro över huruvida 

informationsöverföringen fungerar mellan olika vårdinstanser. Det här kan kopplas till det 

som Kragh (2005) säger, att olika vårdinstanser kan ha olika journalsystem där information 

inte går att överföra. Enligt författarna kan en lösning vara att vårdgivare har tillgång till en 

sammanhållen journal oavsett var patienten söker vård. 

Åtgärder för att förhindra konsekvenser av polyfarmaci hos den äldre människan 

Läkemedelsgenomgång 

Läkemedelsgenomgångar är ett effektivt sätt att identifiera onödiga och olämpliga 

läkemedel hos äldre med polyfaramci (Halvorsen et al., 2010; Tamura et al., 2011; Vinks 

et al., 2006). I studien av Tamura et al. (2011) fick majoriteten av deltagarna 

rekommendationer om ändringar i sin läkemedelsanvändning efter läkemedelsgenomgång. 

Två eller fler potentiella läkemedelsrelaterade problem identifierades vid 

läkemedelsgenomgång hos 90 procent av deltagarna i studien av Vinks et al. (2006). Även 

i studien av Halvorsen et al. (2010) upptäcktes läkemedelsrelaterade problem, i snitt tre per 

deltagare. Det här anser författarna tydligt belysa att regelbundna läkemedelsgenomgångar 

är en viktig åtgärd. Då Kragh (2005) tidigare påvisat att läkemedelsordinationer i många 

fall ej följs upp anser författarna att Socialstyrelsens nyinförda paragraf om 

läkemedelsgenomgångar (SOSFS, 2012:9) är en adekvat och relevant åtgärd. Då detta är 

en relativt ny författning blir det intressant att följa utvecklingen kring effekterna av 

läkemedelsgenomgångar i framtiden. 
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Identifiering av läkemedelsrelaterade problem – farmaceutens roll 

Farmaceuter kan gå igenom äldres läkemedelslistor och identifiera läkemedelsrelaterade 

problem (Halvorsen et al., 2010; Vinks et al., 2006). Hos 90 procent av deltagarna 

identifierades två eller fler läkemedelsrelaterade problem, såsom ej existerande indikation, 

kontraindikation och läkemedelsinteraktion (Vinks et al., 2006). Då den ena studien 

berörde äldre i särskilt boende och den andra äldre i eget boende anser författarna att 

behovet av att identifiera läkemedelsrelaterade problem hos personer med polyfarmaci 

finns i olika samhällsgrupper. Studierna visar också att det är möjligt att genomföra den 

här typen av interventioner oavsett boendeform. Det faktum att farmaceuterna i studien av 

Halvorsen et al. (2010) deltog i case-möten med läkare och sjuksköterskor menar 

författarna är en god idé då farmaceuter kan anses vara experter på läkemedelsrelaterade 

problem. Att dessa yrkeskategorier samarbetar skulle kunna vara en förbättringsåtgärd i 

arbetet med att minska läkemedelsrelaterade problem hos äldre med polyfarmaci tror 

författarna. 

Utsättning av läkemedel hos äldre med hjälp av The Good Palliative - Geriatric Practice 

algorithm 

The Good Palliative - Geriatric Practice algorithm kan vara ett hjälpmedel vid utsättning av 

läkemedel. I de två studierna som använde sig av algoritmen sattes minst tre läkemedel per 

person ut. Efter uppföljningar visade båda studierna att utsättningarna varit lyckade 

(Garfinkel & Mangin, 2010; Garfinkel et al., 2007).  I studien av Garfinkel et al. (2007) 

framkom att deltagarna som fått läkemedel utsatta hade lägre mortalitet samt mindre behov 

av akutsjukvård. Garfinkel och Mangin (2010) fann att några av deltagarna som fått 

läkemedel utsatta hade förbättrats avsevärt i sina kognitiva funktioner. Majoriteten 

rapporterade också en förbättring av hälsan. Med tanke på de positiva resultaten menar 

författarna att läkemedelsgenomgångar av den här typen är av betydande vikt. Kragh 

(2005) har tidigare påvisat att utsättning av läkemedel ofta är problematiskt. Med 

anledning av detta anser författarna att en algoritm som denna är ett lämpligt hjälpmedel. 

Den är lätt att förstå och borde ta relativt lite tid i anspråk. Den innehåller också flera av de 

punkter som går att finna i Socialstyrelsens nya paragraf om läkemedelsgenomgångar 

(SOSFS, 2012:9), något som författarna anser styrker algoritmens användbarhet. Dessutom 

visar studierna att den är applicerbar både på äldre i eget boende och äldre i särskilt 

boende. 

Fortbildning för sjuksköterskor 

Sjuksköterskor anställda på äldreboenden fick genomgå ett utbildningsprogram i 

farmakologi. Resultatet visade att deras kunskaper om läkemedelsanvändning hos äldre 

förbättrades markant efter genomgången utbildning. Enligt sjuksköterskorna själva hade 

deras observationer och rapporteringar av biverkningar ökat. De sade sig även ha fått en 

ökad kunskap om risken för interaktioner i samband med polyfarmaci hos äldre (Lim et al., 

2010). Resultatet i studien ger författarna tankar om att denna typ av fortbildning skulle 

kunna vara till godo för alla sjuksköterskor som arbetar med äldre. Även Banning (2011) 

förespråkar att sjuksköterskor ska ges utbildning i att identifiera och hantera oönskade 

effekter av läkemedel. Tidigare har Manias och Bullock (2002) konstaterat att 

nyutexaminerade sjuksköterskor överlag har bristande kunskaper om farmakologi. Detta 

väcker tankar hos författarna om att det i sjuksköterskeutbildningen skulle kunna ingå mer 

om ämnet farmakologi då läkemedelshantering är en stor och viktig del av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskor har en patientnära roll och har därigenom stora möjligheter 

att tidigt identifiera läkemedelsrelaterade problem hos äldre med polyfarmaci. 
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Beers kriterier 

Beers kriterier kan användas för att identifiera olämpliga läkemedel hos äldre med 

polyfarmaci (Schuler et al., 2008; Tamura et al., 2011). Schuler et al. (2008) fann att en 

tredjedel av patienterna behandlades med olämpliga läkemedel. Hos deltagarna med sex 

eller fler läkemedel sågs en högre frekvens av olämpliga läkemedel än hos de med färre 

läkemedel. En slutsats författarna drar av det resultatet är att ju fler läkemedel en person 

intar desto högre är risken att behandlas med olämpliga läkemedel. De läkemedel som 

Fastbom (2006) och Simonsen och Aarbakke (2011) tidigare lyft fram som olämpliga hos 

äldre stämmer överens med de läkemedel som finns upptagna i Beers kriterier. Enligt 

författarna är Beers kriterier ett hjälpmedel som är användbart inom flera yrkesgrupper i 

vården för identifiering av läkemedel olämpliga för äldre. Med tanke på att den är 

framtagen för människor över 65 år förmodar författarna att hänsyn tagits till 

åldersrelaterade förändringar gällande farmakokinetik och farmakodynamik hos äldre. 

Webbaserade interaktionsprogram 

I fyra av studierna (Halvorsen et al., 2010; Nobili et al., 2009; Schuler et al., 2008; Tamura 

et al., 2011) användes olika webbaserade interaktionsprogram för att identifiera potentiella 

läkemedelsinteraktioner. Då författarna under en valbar kurs i farmakologi själva haft 

möjlighet att använda ett liknande program, SFINX interaktionstjänst (Stockholms läns 

landsting, 2012), finns förståelse för betydelsen av dessa program samt vikten av att de 

används. Vidare anser författarna att den här typen av hjälpmedel kan vara till nytta för 

såväl sjuksköterskor som läkare och farmaceuter. Webbaserade interaktionstjänster kan 

dels användas av läkare vid läkemedelsordination men även vid läkemedelsgenomgångar. 

De kan också vara användbara vid misstanke om läkemedelsrelaterade problem hos äldre 

med polyfarmaci. 

Slutsats 

Polyfarmaci hos äldre förekommer i olika delar av världen och i olika boendeformer. 

Polyfarmaci är starkt förknippat med negativa konsekvenser för den äldre människan där 

risken för biverkningar och interaktioner ökar ju fler antal läkemedel som intas. Vidare ses 

en ökad risk för fall samt ett större behov av sjukvård relaterat till ett ökat läkemedelsintag 

hos äldre. Sannolikheten att behandlas med ett olämpligt läkemedel stiger också vid 

polyfarmaci hos äldre. Läkemedelsgenomgångar är en lämplig åtgärd för att förhindra 

negativa konsekvenser av polyfarmaci hos äldre då en översyn kan resultera i utsättningar 

av onödiga och olämpliga läkemedel. Olika hjälpmedel och webbaserade 

interaktionstjänster har visat sig vara användbara för att upptäcka läkemedelsrelaterade 

problem hos äldre med polyfarmaci. Ett samarbete mellan olika yrkesgrupper kan också 

förhindra de negativa konsekvenserna av polyfarmaci hos äldre. Även farmaceuten har en 

betydande roll i att identifiera läkemedelsrelaterade problem hos äldre med polyfarmaci. 

Fortsatta studier 

Polyfarmaci hos äldre är ett högaktuellt ämne och om utvecklingen fortsätter som den 

hittills gjort kommer förekomsten av polyfarmaci att öka ytterligare. Det är därför viktigt 

att fortsätta forskningen kring negativa konsekvenser av polyfarmaci hos äldre för att 

kunna utröna vad vårdpersonalen kan göra för att förhindra dessa. 

Författarna saknar fler svenska studier gällande polyfarmaci hos äldre då en majoritet av 

artiklarna var av utländskt ursprung. Det vore även intressant att ta del av studier som 
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undersöker skillnader i negativa konsekvenser av polyfarmaci hos äldre i eget boende 

jämfört med särskilt boende. Likaså studier angående polyfarmacins inverkan på 

nutritionsstatus hos äldre skulle behöva belysas då endast en artikel behandlade detta. 

Mer forskning kring hur olika yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, läkare samt farmaceuter 

gemensamt skulle kunna arbeta för att minska negativa konsekvenser av polyfarmaci hos 

äldre vore intressant att ta del av. Även vidare forskning kring polyfarmaci och 

naturläkemedel tror författarna att det kommer att finnas behov av i framtiden. 
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Bilaga I 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas 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 =Medel 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/deltagre 

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 urvals-process; 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. 



 

 I 

Bilaga II 
 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Baranzini, F., Diurni, 

M., Ceccon, F., 

Poloni, N., 

Cazzamalli, S., 

Costantini, 

C.,…Callegari, C. 

2009 

Italien 

Fall-related injuries in a 

nursing home setting: is 

polypharmacy a risk 

factor? 

Att studera förekomsten 

av fallskador relaterat 

till polyfarmaci och 

läkemedel som är 

välkända för att öka 

fallrisk. 

Datainsamling om fallskador under 2004-

2007. Datainsamling av dessa personers 

läkemedelsintag vid tidpunkten för fallet. 

Statistisk analys av olika variabler. 

n=293 

(0) 

Intag av sju eller fler läkemedel, var inte associerat 

med fallskada. Intag av sju eller fler läkemedel 

inklusive ett antiparkinsonläkemedel eller 

antiarytmiläkemedel ökade risken för fallskada. 

R 

I 

Garfinkel, D. & 

Mangin, D. 

2010 

Israel 

Feasibility study of a 

systematic approach for 

discontinuation of 

multiple medications in 

older adults 

Att undersöka om The 

Good Palliative – 

Geriatric Practice 

algorithm kan användas 

för att minska 

polyfarmaci hos äldre i 

eget boende. 

Genomgång av deltagarnas 

läkemedelslista med hjälp av The Good 

Palliative – Geriatric Practice algorithm. 

Rekommendationer om och utsättning av 

läkemedel. Vid uppföljning utvärderades 

deltagarnas hälsa. 

n=75 

(5) 

Utsättningar gjordes hos 58 av deltagarna. Inga 

dödsfall eller oönskade sidoeffekter uppstod.  88 

procent rapporterade en förbättrad hälsa. 

P 

II 



 

 II 

Garfinkel, D., Zur-Gil, 

S. & Ben-Israel, J.  

2007 

Israel 

The war against 

polypharmacy: a new 

cost-effective geriatric-

palliative approach for 

improving drug therapy 

in disabled elderly people 

Att förbättra 

läkemedelsanvändning 

och minimera 

läkemedelsintag på 

omvårdnadsavdelning. 

Genomgång av deltagarnas 

läkemedelslista med hjälp av The Good 

Palliative – Geriatric Practice algorithm. 

Rekommendationer om och utsättning av 

läkemedel. Uppföljning och kontroll av 

resultatet av utsättningarna ett år senare. 

n=190 

(0) 

Mortaliteten i experimentgruppen var 21 procent, 

motsvarande siffra i kontrollgruppen var 45 

procent. Akutinläggningar i experimentgruppen 

var 12 procent medan det i kontrollgruppen var 30 

procent. Även lägre läkemedelskostnader 

påvisades. 

CCT 

II 

Green, J.L., Hawley, 

J.N. & Rask, K..J. 

2007 

USA 

Is the number of 

prescribing physicians an 

independent risk factor 

for adverse drug events 

in an elderly outpatient 

population? 

Att fastställa om antal 

förskrivande läkare hos 

äldre var associerat med 

sannolikheten att 

självrapportera en 

biverkning. 

Insamling av data genom strukturerade 

intervjuer. Statistisk analys av materialet. 

n=406 

(1) 

Forskarna fann att sannolikheten för att 

självrapportera en biverkning steg med ökat antal 

förskrivande läkare. 

P 

I 

Halvorsen, K.H., 

Ruths, S., Granas, 

A.G. & Viktil, K.K. 

2010 

Norge 

Multidisciplinary 

intervention to identify 

and resolve drug-related 

problems in Norwegian 

nursing homes 

Att beskriva en team- 

intervention som skulle 

identifiera och lösa 

läkemedelsrelaterade 

problem på vårdhem i 

Norge. 

Systematiska läkemedelsöversyner och 

identifiering av potentiella 

läkemedelsrelaterade problem gjordes av 

farmaceuter. Farmaceuterna deltog i case-

möten med vårdpersonal där åtgärder 

planerades för att lösa problemen. 

n=142 

(0) 

Totalt fastställdes 504 potentiella 

läkemedelsrelaterade problem. Åtgärder som 

sattes in för att lösa problemen var utsättning av 

läkemedel, dosjustering samt byte av olämpliga 

läkemedel. 

 

P 

I 

Jyrkkä, J., Enlund, H., 

Lavikainen, P., 

Sulkava, R. & 

Hartikainen, S. 

2011 

Finland 

Association of 

polypharmacy with 

nutritional status, 

functional ability and 

cognitive capacity over a 

three-year period in an 

elderly population 

Att bestämma 

förhållandet mellan 

polyfarmaci och 

nutritionstatus, 

funktionsförmåga och 

kognitiv förmåga hos 

äldre människor. 

Strukturerade intervjuer genomfördes, 

datainsamling med information om 

hälsostatus och medicinering. Studien 

pågick under en 3-årsperiod och under den 

tiden undersöktes alla deltagarna årligen 

med hjälp av MNA (Mini Nutritional 

Assessment), IADL (Instrumentel 

Activities of Daily living), MMSE (Mini 

Mental Status Examination) samt 

utfrågades angående självrapporterad hälsa 

n=294 

(0) 

Äldre med tio eller fler läkemedel försämrades 

mer under en treårsperiod med avseende på 

nutritionsstatus, funktionsförmåga samt kognitiv 

förmåga än de med färre läkemedel. 

CCT 

I 



 

 III 

Lim, L.M., Chiu, L.H., 

Dohrmann, J. & Tan, 

K-L. 

2010 

Australien 

Registered nurses 

medication management 

of the elderly in aged 

care  

Identifiera 

sjuksköterskors kunskap 

om medicinering och 

biverkningar hos äldre 

på vårdinrättningar. 

Utvärdera om införandet 

av ett 

utbildningsprogram 

skulle öka 

sjuksköterskors kunskap 

att känna igen och 

förhindra biverkningar 

hos äldre.  

Frågeformulär där deltagarnas kunskaper i 

farmakologifylldes i. Sedan hölls en 

utbildning på en timme och därefter fick 

deltagarna med sig en självstudiekurs som 

de kunde ta del av. Fyra veckor senare 

kontrollerades deltagarnas kunskaper igen.  

n=58 

(18) 

Statistiskt visade det totala resultatet en markant 

förbättring av sjuksköterskornas kunskap. 

P 

II 

Marcum, Z.A., 

Amuan, M.E., Hanlon, 

J.T., Aspinall, S.L., 

Handler, S.M., Ruby, 

C.M. & Pugh, MJ.V. 

2012 

USA 

Prevalence of unplanned 

hospitalizations caused 

by adverse drug reactions 

in older veterans 

Att beskriva prevalensen 

av oplanerade 

sjukhusvistelser 

orsakade av 

biverkningar hos äldre 

och undersöka 

sambandet mellan detta 

och polyfarmaci efter 

kontroll av 

multisjukdom och andra 

variabler. 

Data över sjukhusvistelser och data från 

läkemedelslistor samlades in och 

sammanställdes. ”Naranjo ADR 

algorithm” användes för att identifiera 

potentiella biverkningar. 

n=678 

(0) 

Intag av fem eller fler läkemedel associerades med 

uppkomst av oplanerade biverkningsrelaterade 

sjukhusinläggningar. 

 

R 

I 



 

 IV 

Moen, J., Bohm, A., 

Tillenius, T., Antonov, 

K., Nilsson, J.L. & 

Ring, L. 

2008 

Sverige 

‘‘I don’t know how many 

of these [medicines] are 

necessary..’’- A focus 

group study among 

elderly users of multiple 

medicines 

Att undersöka patienters 

syn på polyfarmaci. 

Halvstrukturerad intervjumetod. n=59 

(0) 

Deltagarna uttryckte funderingar kring hur 

kroppen hanterar alla läkemedel samt oro över 

biverkningar och interaktioner. Misstankar om att 

läkare inte har tillräcklig kunskap om att behandla 

äldre med flera sjukdomar yttrades. 

 

 

 

K 

I 

Nguyen, J.K., Fouts, 

M.M., Kotabe, S.E. & 

Lo, E. 

2006 

USA 

Polypharmacy as a risk 

factor for adverse drug 

reactions in geriatric 

nursing home residents 

Att fastställa 

förhållandet mellan intag 

av nio eller fler 

läkemedel och 

förekomsten av 

biverkningar på ett 

äldreboende. 

Data hämtades från läkemedelslistor. 

”Naranjo ADR probability scale” 

användes för att identifiera potentiella 

biverkningar. Sedan gjordes en statistisk 

analys av materialet.   

n=335 

(0) 

Intag av nio eller fler läkemedel visade på 

fördubblad risk att drabbas av biverkningar 

R 

II 

Nobili, A., Pasina, L., 

Tettamanti, M., Lucca, 

U., Riva, E., Marzona, 

I.,…Giuliani, G. 

2009 

Italien 

Potentially severe drug 

interactions in elderly 

outpatients: results of an 

observational study of an 

administrative 

prescription database 

Att bedöma förekomsten 

av potentiellt allvarliga 

läkemedelsinteraktioner 

och deras förhållande till 

ålder, kön och antal 

läkemedel. 

Datainsamling via regional databas med 

information om äldres dispenserade 

läkemedel. Potentiella 

läkemedelsinteraktioner identifierades med 

hjälp av ett webbaserat 

interaktionsprogram och klassificerades 

efter klinisk relevans. 

n=58800 

(0) 

Förekomsten av potentiellt allvarliga 

läkemedelsinteraktioner ökade med ökad ålder och 

antal ordinerade läkemedel. 

P 

I 

Reason, B., Terner, 

M., Moses McKeag, 

A., Tipper, B. & 

Webster, G. 

2011 

The impact of 

polypharmacy on the 

health of Canadian 

seniors 

Att undersöka 

omfattningen av och 

effekterna av 

polyfarmaci och 

biverkningar hos äldre 

kanadensare. 

Datainsamling genom telefonbaserade 

intervjuer som sedan analyserades. 

n=3132 

(0) 

De med fem eller fler läkemedel uppsökte läkare 

oftare än de med ett till fyra läkemedel. De med 

fem eller fler läkemedel sökte akutvård mer än 

dubbelt så ofta som de med ett till fyra läkemedel 

och fem gånger oftare än de med noll läkemedel. 

12 procent av de med fem eller fler läkemedel 

uppgav att de sökt vård på grund av biverkning det 

P 

II 



 

 V 

Kanada senaste året, detta var betydligt högre än hos de 

med ett till två läkemedel. 

Schuler, J., 

Dückelmann, C., 

Beindl, W., Prinz, E., 

Michalski, T. & 

Pichler, M. 

2008 

Österrike 

Polypharmacy and 

inappropriate prescribing 

in elderly internal-

medicine patients in 

Austria 

Att utvärdera 

förekomsten av 

polyfarmaci och 

olämplig 

läkemedelsanvändning 

hos äldre 

internmedicinpatienter 

och att identifiera 

effekterna av dessa. 

Data om nyligen inlagda patienter 

insamlades under en tremånaders-period. 

Analyser gjordes utifrån patienternas 

läkemedelslistor och läkemedelsrelaterade 

problem identifierades. 

n=543 

(0) 

Prevalensen för olämpliga läkemedel var högre för 

de med fler än sex läkemedel än för de med färre 

antal. Olämpliga läkemedel fanns i högre 

utsträckning hos de med fler än sex läkemedel än 

de med färre. Feldosering, oftast överdosering, 

identifierades hos en fjärdedel av patienterna med 

sex eller fler läkemedel. 

P 

I 

Tamura, B.K., Bell, 

C.L., Lubimir, K., 

Iwasaki, W.N., 

Ziegler, L.A. & 

Masaki, K.H. 

2011 

USA 

Physician intervention 

for medication reduction 

in a nursing home: the 

polypharmacy outcomes 

project 

Att undersöka vad 

effekterna på 

polyfarmaci (nio eller 

fler läkemedel) blir efter 

en 

läkemedelsgenomgångs-

intervention. 

Insamling av data från läkemedelslistor, 

översyn och rekommendationer om 

revidering av läkemedelslistor med hjälp 

av Beers kriterier och ”Epocrates drug-

drug interaction program”. 

n=70 

(0) 

Majoriteten av patienterna med nio eller fler 

läkemedel fick rekommendation om 

läkemedelsändringar. 

P 

II 

Vinks, T.H., de 

Koning, F.H., de 

Lange, T.M. & 

Egberts, T.C. 

2006 

Nederländerna 

Identification of potential 

drug-related problems in 

the elderly: the role of 

the community 

pharmacist 

Att identifiera 

potentiella 

läkemedelsrelaterade 

problem utifrån 

läkemedelslistor och 

undersöka farmaceutens 

roll i detta. 

Farmaceuter gick igenom läkemedelslistor 

hos slumpmässigt utvalda äldre med sex 

eller fler läkemedel och identifierade 

potentiella läkemedelsrelaterade problem. 

Statistisk analys av materialet gjordes. 

n=196 

(0) 

Totalt identifierades 763 potentiella 

läkemedelsrelaterade problem. Hos 90 procent av 

studiepopulationen identifierades två eller fler 

potentiella läkemedelsrelaterade problem. De 

vanligaste läkemedelsrelaterade problemen var att 

ingen indikation fanns, kontraindikation samt 

interaktioner. 

P 

II 
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