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SAMMANFATTNING 

 

Polyfaramaci är ett stort problem bland äldre inom Sverige och internationellt inom hälso- 

och sjukvården. I Sverige har Socialstyrelsen kommit ut med en rekommendation om att 

läkemedelsgenomgångar skall erbjudas alla över 75 års ålder årligen eller patienter som har 

fler än fem läkemedel (Socialstyrelsen, 2015c). När människan åldras medför det att risken 

för sjuklighet ökar. Detta i kombination med det naturliga åldrandet medför att risken för 

oönskade biverkningar och interaktioner ökar. Även följsamheten till den farmakologiska 

behandlingen minskar på grund av polyfarmaci. 

 

Den äldre populationen drabbas av sjukdomar som i många fall kan behandlas 

farmakologiskt. Genom forskning inom det medicinska området har man utvecklat 

läkemedel och därigenom fått bättre behandlingsmöjligheter för sjukdomar som drabbar 

äldre (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). I förlängningen leder 

detta till att de äldre konsumerar fler läkemedel än yngre människor vilket benämns som 

polyfarmaci. Polyfarmaci innebär att en person behandlas med fem eller fler läkemedel.  

 

Studiens syfte var att belysa konsekvenserna av polyfarmaci för den äldre människan inom 

äldrevården. Studiens resultat visade att konsumtionen av olämpliga läkemedel bland de 

äldre patienterna är hög, enligt Beers Criteria. Studieresultatet visade även att den äldre 

personen med förekomst av polyfaramci löpte högre risk för interaktioner, biverkningar, 

fall, sjukhusinläggningar, smärtor, förvirring, diarré, förstoppning, blödningar, depression, 

muntorrhet samt att de äldre hade en sämre följsamhet till läkemedelsbehandlingar. Det är 

viktigt att all personal kring de äldre patienterna, speciellt sjuksköterskan är insatta i 

åldersförändringar hos den äldre personen och har god kunskap inom farmakologi. 

 

Slutsatsen kan dras att mer forskning kring konsekvenser av polyfarmaci för den äldre 

sköra människan krävs. Samtidigt som det behövs utbildning av sjuksköterskor i ämnet 

farmakologi rent allmänt rörande interaktioner, biverkningar samt olämpliga läkemedel. 

Specialistsjuksköterskan har ett helhetsperspektiv av patienten; uppföljningar av 

läkemedelsbehandlingar och bedriver även en personcentrerad omvårdnad. 

 

 

 

Vård, polyfarmaci, livskvalitet, omvårdnad, konsekvenser, läkemedel  
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ABSTRACT 

 

Polypharmacy is a major problem among the elderly in Sweden as well as in the 

international in health care. In Sweden, the National Board of Health and Welfare has 

issued recommendations that pharmaceutical reviews should be offered to all persons over 

75 years of age annually or patients who take more than five drugs (National Board of 

Health and Welfare, 2015). The aging process increases the risk of morbidity. This, 

combined with the natural aging process also increases the risk of unwanted side effects 

and interactions. Compliance to pharmalogical treatment also decreases due to 

polypharmacy. 

 

The elderly population is affected by diseases which, in many cases can be treated 

pharmacologically. Research in the medical field, has led to the development of improved 

medication for diseases that affect the elderly (Swedish Agency for health technology 

assessment and assessment of social service [SBU], 2009). Ultimately, this leads to a 

higher consumption of pharmaceuticals among the elderly in relation to the younger 

population and therby also sometimes to polypharmacy. Polypharmacy is defined as when 

a person receives treatment with five or more medications. 

 

The purpose of this study was to highlight the consequences of polypharmacy among 

elderly in geriatric care. The study´s results showed that the consumption of inappropriate 

medications among elderly is high, according to the Beers Criteria. Study results also 

demonstrated that the older the person polypharmacy were at a higher risk for drug related 

interactions, side effects, fall accidents, hospitalizations, pain, confusion, diarrhea, 

constipation, bleeding, depression and xerostomia. Polypharmacy also lead to poor 

adherence to prescribed medications. It is important that all staff around the older patient, 

especially the nurse is familiar with age-related changes seen in this age group and that 

they have good knowledge in pharmacology. 

 

It was concluded that more research on the effects of polypharmacy seen in the elderly and 

frailer population is needed. This, in combination with more training of nurses in 

pharmacology in general concerning interactions, side effects, and inappropriate drugs. 

The specialist nurses have an overall perspective of the patient including monitoring of 

medical treatments and also conduct a person-centered care. 

 

 

 

 

Care, polypharmacy, quality of life, nursing, consequences, drugs  
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INLEDNING 

Vi lever allt längre och antalet personer över 65 års ålder ökar i Sverige och i den övriga 

världen (SBU, 2009). Medellivslängden har ökat med 0,17 procent för kvinnor och 0,22 

procent för män under 2013 från 2012. Antalet äldre ökar även i övriga världen från 2001 – 

2025 räknar World Health Organization (World Health Organization [WHO], 2015) med 

nästan en fördubbling av äldre personer över 65 år från 430 miljoner – 829 miljoner 

människor. Medellivslängden ökar 2013 var den förväntade medellivslängden för kvinnor 

83,7 år och för män 80,1 år. För första gången översteg männens förväntade livslängd 80 år 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). Läkemedelsanvändningen bland äldre har ökat de 

senaste åren och ökningen har skett både i särskilt boende och hos de som bor i eget 

boende (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Socialstyrelsen, (2014) har äldre personer idag i 

medeltal mellan åtta till tio läkemedel på sin medicinlista. Flertalet studier visar på att 

förekomsten av polyfarmaci är hög bland äldre, många äldre använder fem eller fler 

läkemedel varje dag (Banerjee, Mbamalu, Ebrahimi, Khan & Chan, 2011).  

Detta ökar risken för både interaktioner och biverkningar drastiskt (Socialstyrelsen, 2010; 

Silva, Ramalho, Luz, Monteiro, & Fresco, P. 2015). Arton procent av de äldre över 65 år 

står för mer än hälften av den totala sjukvårdskonsumtionen i Sverige (Dehlin & Rundgren, 

2007). En beräkning finns att år 2030 kommer var fjärde person att vara 65 år eller äldre i 

Sverige. Av alla akutbesök på sjukhus i dag är 40 procent av patienterna 65 år eller äldre 

och många av dessa läggs in på grund av läkemedelsinducerade problem. Socialstyrelsen 

(2014), skriver vidare att patienter över 65 år står för åtta procent av akuta inläggningar på 

sjukhus av läkemedelsbiverkningar, 60 procent av dessa bedöms vara möjliga att 

förebygga, vilket även Kragh, (2013) även nämner.  Det biologiska åldrandet gör att 

organsystemen i kroppen får en tilltagande försämring över tid. Celler och vävnader bryts 

succesivt ner och åldersförändringar i organen gör att sjukdomar lättare utvecklas. 

Polyfarmaci hos äldre kan bero på olika faktorer bland annat felaktiga ordinationer, 

bristfälliga uppföljningar eller ingen uppföljning alls av den farmakologisk behandling. 

Det finns även brister i kommunikationen och informationen mellan både vårdpersonal, 

anhöriga och patienter. Många av biverkningarna och interaktionerna som orsakas av 

läkemedel kan leda till påverkan av de äldres hälsotillstånd vilket i sin tur leder till onödigt 

lidande samt att trygghet och välbefinnande hotas.  

Beers Criteria (2012), är en lista på olämpliga läkemedel för äldre personer som togs fram i 

USA av några geriatriker tillsammans med en expertgrupp i farmakologi. Listan innehåller 

bland annat bensodiazepiner, läkemedel med antikolinerga effekter samt NSAID-preparat. 

Listan revideras 2012 då även de läkemedel som är olämpliga vid vissa medicinska 

tillstånd infördes i listan. Listan innehåller 53 läkemedel indelade i olika 

läkemedelsklasser. Listan är indelad i tre klasser, dessa tre klasser är läkemedel som bör 

ges med försiktighet, potentiellt olämpliga läkemedel vilka bör undvikas till äldre och 

slutligen en grupp av läkemedel som kan förvärra sjukdomstillstånd och därmed är direkt 

olämpliga för äldre (Molony, 2009). Åtta procent av de äldre som läggs in akut på sjukhus 

på grund av läkemedelsbiverkningar bedömdes ungefär 60 procent ha kunnat undvikas på 

grund av förebyggande arbete (Kragh, 2013; Socialstyrelsen 2014).  Socialstyrelsen 

(2015a), kom ut med en reviderad upplaga av en liknande lista. Listan innehåller olika 

läkemedel där rekommendationen är att undvika dessa läkemedel till äldre personer.  
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I Socialstyrelsens rapport ”Olämpliga läkemedel för äldre” sammanställs kunskapen kring 

vilka läkemedel som i hög utsträckning förorsakar biverkningar hos äldre människor, dessa 

preparat skall ges med stor försiktighet (Socialstyrelsen, 2015a). Läkemedel som ofta 

orsakar biverkningar och leder till sjukhusvård för den äldre människan är; läkemedel för 

hjärta och kärl, blodförtunnande (antikoagulantia), antiinflammatoriska läkemedel, Non 

Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAID), läkemedel som påverkar centrala 

nervsystemet (CNS) exempelvis psykofarmaka, morfin, antiepileptika, antibiotika, 

cytostatika och läkemedel mot diabetes. Dessa läkemedelsgrupper leder ofta till akuta 

sjukdomsfall för den äldre människan och inläggningar på sjukhus på grund av bland annat 

biverkningar som: hypotoni, fall som orsakar skador, blödningar, olika rytmrubbningar på 

hjärtat, elektrolytrubbningar, medvetandesänkning eller konfusion, hjärtsvikt och 

hypoglykemi (Socialstyrelsen 2010). 

BAKGRUND 

 

Äldre kommer i denna studie definieras som personer som är 65 år och äldre. Definitionen 

är enligt (WHO, 2015) den vanligaste benämningen av äldre i utvecklingsländer. 

Polyfarmaci 

Polyfarmaci definieras som att patienten tar fem eller fler läkemedel dagligen (Jensen, 

Andersen, Hallin & Petersen, 2014; Gadsby, Galloway, Barker & Sinclair, 2012; 

Socialstyrelsen, 2010 ). Polyfarmaci kan även definieras som förskrivning, administrering 

eller användning av fler läkemedel än vad som är kliniskt indicerat för patientens tillstånd. 

Det kan vara läkemedel som förskrivs utan indikation eller att man fortsätter med 

behandlingen efter att behandlingseffekt har uppnåtts, läkemedel med samma effekt men 

olika generiska namn, utskrivet av olika läkare. Polyfarmaci kan även innebära att 

patienten använder naturläkemedel tillsammans med läkemedel som är förskrivna 

(Tabloski, 2010; Anderson & Bjorklund, 2010).  Socialstyrelsen, (2010) menar att det har 

visat sig att det även förekommer både irrationell och potentiellt olämplig behandling med 

vissa läkemedel. Bland dessa läkemedel återfinns lugnande, sömn, antipsykotiska och 

läkemedel med antikolinerga effekter.   

Farmakodynamik och farmakokinetik 

Farmakodynamik belyser läkemedelseffekter på människokroppen. Ett läkemedel är 

uppbyggt av olika molekyler som är avsedda att påverka en mottagarmolekyl i en 

människas kropp. Läkemedlet försvagar eller förstärker biokemiska processer i cellen eller 

mellan celler genom att binda läkemedlet till en så kallad makromolekyl som oftast är ett 

protein (Simonsen & Aarbakke, 2011). Läkemedel som är undantagna är osmotiska 

tarmreglerande medel och syraneutraliserande läkemedel. En ligand är vanligtvis en 

transmittorsubstans eller ett hormon i nervsystemet med funktionen att hjälpa till att binda 

molekylen till receptorn för det specifika ämnet. Läkemedlets totala effekt är interaktionen 

med en receptor, vilket är en fysiologiskt komplicerad effekt på molekylär nivå (Simonsen 

& Aarbakke, 2011). Liganden och receptormolekylen binder vid bindningsstället. 

Receptorerna finns fördelade inom ett organ och är känsliga för olika signalsubstanser. När 

ett läkemedel är doserat enligt riktlinjer och läkemedelskoncentrationen i serum är 

uppnådd, binder receptorn till receptorer med liknande uppsättning för att passa ihop. Vid 

överdosering eller för hög koncentration kan läkemedlet verka på liknande receptorer och 

vi får då en oönskad effekt, biverkan (Simonsen & Aarbakke, 2011).  
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Farmakokinetik handlar om läkemedlets funktion och påverkan i kroppen det vill säga vad 

kroppen gör med ett läkemedel som kommer in i kroppen. Farmakokinetik handlar även 

om hur läkemedlet omsätts, tas upp, fördelas i kroppen och hur läkemedlet bryts ner och 

utsöndras (Norberg, Norberg, Lundman & Santamäki Fischer, 2012; Simonsen & 

Aarbakke, 2011). 

Farmakodynamik och farmakokinetik hos den äldre människan 

Kroppssammansättningen hos äldre personer för med sig att vattenlösliga läkemedel som 

elimineras via njurarna får en minskad distributionsvolym och de fettlösliga får en större 

distributionsvolym. Många äldre människor har en ökad känslighet i CNS där många av de 

fettlösliga läkemedlen verkar (Simonsen & Aarbakke, 2011; Wouters, Quik, Boersma, 

Nygård, Bosman, Böttger, …& Taxis, 2014). Även den reducerade organfunktionen gör att 

den äldre människan har svårare att kompensera de fysiologiska mekanismerna som 

läkemedlen påverkar. De olika organsystemen i kroppen påverkas hos den äldre 

människan, bland annat får nervsystemet en ökad känslighet för läkemedlen. Hjärt- och 

kärlsystemet påverkas av läkemedel genom till exempel att blodtryckets reglering 

påverkas, detta medför att risken för ortostatism ökar. Mag- och tarmkanalen får en 

försämrad aktivitet dels genom förändrad kost och även genom att peristaltiken i tarmen 

minskar.  Minskad salivproduktion gör att den äldre människan får en ökad känslighet för 

läkemedel med en antikolinerg effekt. Åldersförändring i den gastrointestinala kanalen 

medför en ökning av illamående och risk för förstoppning ökar. Skyddsmekanismerna mot 

magsyran i magsäcken försämras vilket kan leda till att risken för magsår och andra 

problem i mag- och tarmkanalen ökar hos den äldre människan vid behandling med 

NSAID – och Acetylsalicylsyra (ASA) preparat (Simonsen & Aarbakke, 2011). 

Hos den äldre människan finns en ökad risk för en minskad genomblödning i njuren som 

en följd av aterosklerotiska förändringar i kärlen. Den glomerulära filtrationen och den 

tubulära sekretionen minskar vilket leder till att njurens förmåga att eliminera läkemedel 

försämras. Det är inte bara de vattenlösliga läkemedlen som elimineras via njurarna utan 

även andra ämnen utsöndras också via njurarna, det leder till att njurarnas förmåga att 

eliminera läkemedel påverkas. Det gör att läkemedlen är kvar i den äldres kropp längre tid 

(Simonsen & Aarbakke, 2011). När det finns aktiva metaboliter kan det vid nedsatt 

njurfunktion leda till höga koncentrationer av ett läkemedel och patienten får 

läkemedelseffekter och biverkningar som är uttalade speciellt vid t.ex. uttorkning och 

hjärtsvikt. Viktigt att tänka på är att det kan vara ett smalt terapeutiskt område för 

läkemedelsbehandling hos äldre. Det terapeutiska området (behandlingsområdet), 

läkemedelsdosen som krävs för att uppnå effekt, kan vara betydligt mindre hos äldre än 

vad som krävs hos yngre. Detta beror på att äldre personer har sämre upptagning, 

elimination- och utsöndring av läkemedel (Simonsen & Aarbakke, 2011). 

  
Äldre människors omsättning och elimination av läkemedel reduceras med stigande ålder. 

Det har betydelse för absorption, distribution och eliminationen, av vattenlösliga läkemedel 

och metaboliter som elimineras via njuren. Vid feber och hjärtsjukdom ökar känsligheten 

för läkemedel. Det är därför viktigt att man vid insättande av nya läkemedel hos den äldre 

människan är vaksam på både önskade effekter och på eventuella biverkningar (Simonsen 

& Aarbakke, 2011). På grund av dessa förändringar ökar halveringstiden och eliminationen 

av läkemedel hos äldre personer. Äldre människors organ har en sämre reservkapacitet. 

Det gör att vid akut hypovolemisk njursvikt, feber och hjärtsvikt kan eliminationen via 

njurarna påverkas snabbt till det sämre.  
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Viktigt är att vid dosering av läkemedel till den äldre människan ta hänsyn till 

sjukdomsbetingade organ som sviktar genom att påverka eliminationen (Simonsen & 

Aarbakke, 2011). Absorption, hur ett läkemedel tas upp i kroppen, påverkas i mindre skala 

men det är viktigt att ha kunskap om den äldre patienten t.ex. opererats i magsäcken, 

tarmen eller gallgångarna samt vid malabsorbtionssjukdom så kan absorptionen förändras 

(Simonsen & Aarbakke, 2011). 

Distributionen, det vill säga hur ett läkemedel fördelas i kroppen, blir förändrad eftersom 

kroppssammansättningen av fett och vatten förändras hos den äldre människan. Det blir 

vanligtvis mindre vatten och mer fett. Det gör att vattenlösliga läkemedel får en 

förminskad distributionsvolym och dosen kan behöva justeras eftersom vattenlösliga 

läkemedel utsöndras via njurarna. De fettlösliga läkemedlen får en ökad distributionsvolym 

vilket ger en längre halveringstid, de sitter kvar i kroppen längre innan de utsöndras. De 

fettlösliga läkemedlen påverkar CNS och bör därför doseras med försiktighet då den äldre 

människan har en ökad känslighet i CNS (Simonsen & Aarbakke, 2011). Äldre människor 

med dåligt näringsintag får lägre albumin i blodet vilket gör att plasmaproteinernas 

koncentration påverkas. Vid lågt albumin i blodet kan inte lika mycket av läkemedlet 

bindas till receptorerna och en större andel av läkemedlet blir fritt (Simonsen & Aarbakke, 

2011). 

Hur påverkar läkemedlen den äldre människan 

I studien som Jensen et al. (2014) genomförde visade att äldre människors liv påverkades 

av biverkningar från läkemedel. Användningen av läkemedel som klassas enligt Beers 

Criteria (2012) som potentiellt olämpliga läkemedel till äldre var vanligt förkommande. I 

studien visade det sig att äldre över 65 år hade en ökad risk för biverkningar som kan 

resultera i sjukhusinläggningar på akutmedicinska enheter. Därför är användningen av 

potentiellt olämpliga läkemedel enligt bland annat Beers Criteria (2012) associerat till 

bland annat minskad livskvalitet. I USA gjordes en studie av Planton och Edlund (2010) 

som visade att nyckeln till att behandla äldre var att hitta rätt dos och rätt läkemedel under 

en begränsad tid. Genom att individualisera vården och behandlingen kommer det att ge ett 

säkrare och effektivare sätt att behandla och förbättra livskvaliteten för den äldre 

människan. Hovstadius, Hovstadius, Astrand och Petterson (2010) såg i sin studie att det 

fanns en ökande användning av läkemedel trots att det var en välkänd riskfaktor för de 

äldres hälsa på grund av biverkningar, interaktioner och låg följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen vid polyfarmaci.  Många gånger gavs en symtomlindrande 

läkemedelsbehandling, de äldre människorna fick en sämre livskvalitet som orsakade dem 

mycket lidande.  Det är viktigt att inse riskerna med polyfarmaci, för att undvika 

polyfarmaci hos den äldre människan och därmed öka livskvalitet och samtidigt minska 

den ökande kostnaden för samhället (Tabloski, 2010). 

Orsaker till polyfarmaci hos den äldre människan 
Den äldre människan har ofta en multisjuklighet och i många fall är läkemedel den primära 

behandlingen för dessa sjukdomar. När flera olika sjukdomar och symtom behandlas med 

läkemedel leder det till polyfarmaci (Tabloski, 2010). Haasum, Fastbom och Johnell 

(2012) gjorde en studie i Sverige där de kom fram till att det var en potentiell riskfaktor att 

bo i särskilt boende för äldre. Äldre i särskilt boende hade även en potentiell risk för att få 

ordinationer på läkemedel som är olämpliga läkemedel för äldre (Socialstyrelsen, 2010; 

Beers Criteria, 2012).  
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Studien jämförde och fann att 30 procent av de som bodde på särskilt boende och 12 

procent av de som bodde hemma hade så mycket läkemedel att det kunde räknas till 

polyfarmaci. Bland de förskrivna läkemedelsgrupperna som är vanligt vid polyfarmaci är 

antikolinerga läkemedel, långverkande bensodiazepiner och samtidig användning av tre 

eller flera psykofarmaka (Haasum, et al., (2012). Socialstyrelsen (2010) har även 

uppmärksammat att det finns en påtaglig ökning av läkemedel bland äldre personer som 

bor på särskilt boende. Förskrivningen av läkemedel till äldre personer över 75 år har ökat 

med 70 procent senaste 20 åren.  

Orsakerna till denna ökning skulle kunna utgöras av att det utvecklats nya läkemedel som 

ger nya behandlingsmöjligheter för våra multisjuka äldre människor. Bristande 

läkarkontinuitet, att patientens läkemedelslista inte är synlig för alla förskrivare gör att 

läkaren inte vet vilka läkemedels som används och vilken dos. Vissa läkemedel kan i 

kombination med andra få antingen en förstärkt effekt eller en förminskad effekt. Andra 

orsaker kan vara bland annat brister i dokumentationen, brister i uppföljning och 

utvärdering av insatta läkemedel (Socialstyrelsen, 2015c; Kragh, 2013). 

Ytterligare orsaker till polyfarmaci är exempelvis patientrelaterade problem som kroniska 

sjukdomar, olika åldersförändringar i kroppen, riskfaktorer, den äldre människan har även 

vaga diffusa multipla symtom, sociala indikationer, läkemedel som är receptfria och sist 

men inte minst naturläkemedel. Orsaker som är relaterade till förskrivaren och orsakar 

polyfarmaci är läkarbemanningen i primärvården som bottnar i stor omsättning av läkare. 

Likaså att flera läkare ordinerar läkemedel utan att ta reda på sina kollegors ordinationer 

detta på grund av att de inte har tillgång till samma ordinationssystem (Kragh, 2013). Den 

så kallade förskrivningskaskaden, det vill säga ordinationer utan undersökning eller 

omprövning, skulle kunna undvikas om man beaktade att symtom som uppkommer skulle 

kunna vara läkemedelsinducerade istället för att symtom behandla med ett nytt preparat. 

Svårigheterna att sätta ut läkemedel eftersom det kan vara bekymmersamt för läkaren att 

motivera en utsättning eftersom den äldre människan kanske haft läkemedlet en längre tid. 

Undermålig eller bristfällig utbildning gällande farmakologiska effekter hos den äldre 

människan hos läkarna som inte är geriatriker. Sen finns naturligtvis även 

läkemedelsrelaterade orsaker: användandet av generika, storleken på förpackningar, 

förskrivningsrutiner, behovsmedicinering och reklam för olika läkemedel från 

läkemedelsindustrin (Kragh, 2013). Många gånger ges en symtomlindrande 

läkemedelsbehandling, som medför sämre livskvalitet för den äldre vilket orsakar lidande. 

Det finns även tillfällen då symtomlindrande läkemedelsbehandling ges för att öka 

livskvaliteten. Det kan vara så att trots att läkemedlen ger biverkningar och interaktioner 

ges läkemedlet då läkaren gjort en bedömning av nyttan för det specifika läkemedlet i 

förhållandet till den enskilde (Tabloski, 2010).  

Socialstyrelsens rekommendationer om läkemedelsbehandling 

Socialstyrelsen (2012) ändrade i sina föreskrifter och allmänna råd när det gäller 

läkemedelshanteringen inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9) till att personer över 

75 år och dem som använder minst fem eller fler läkemedel ska erbjudas 

läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Socialstyrelsens föreskrift delade upp det i 

enkla läkemedelsgenomgångar och fördjupade läkemedelsgenomgångar. Enkel 

läkemedelsgenomgång innebär att läkaren gör en kartläggning över ordinerade läkemedel 

som den äldre använder.  
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Uppgifterna på vilka läkemedel den äldre använder kommer från journalen och/eller 

läkemedelsförteckningen (Socialstyrelsen, 2015c). Läkaren ska då bedöma om 

läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Information ska ges till patienten om 

de läkemedelsrelaterade problemen som finns. Allt ska dokumenteras i journalen och den 

förenklade genomgången ska följas upp. Patienter med läkemedelsrelaterade problem ska 

erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. Läkaren ska då bedöma indikation, värdera 

effekten, dosering och biverkningsrisken. Nyttan av läkemedlet i förhållandet till 

patientens övriga läkemedel och läkemedelsgenomgången ska även den följas upp 

(Socialstyrelsen, 2015b). 

Socialstyrelsen (2015b) skriver vidare i sin rapport att polyfarmaci ökar risken för 

läkemedelsrelaterade problem på många sätt. Risken för biverkningar ökar och antalet 

läkemedel är den viktigaste riskfaktorn i sig själv. Även risken för att läkemedlen ska 

interagera(påverka) med varandra ökar. Patientens följsamhet till läkemedelsordinationen 

minskar med antalet läkemedel. 

 
Det är läkarens ansvar att initiera läkemedelsgenomgången och ska när behov finns 

samarbeta med bl.a. sjuksköterskor. Det är viktigt då sjuksköterskan kan förmedla aktuellt 

hälsotillstånd, eventuella läkemedelsrelaterade problem och andra symtom. 

Sjuksköterskans deltagande är viktigt speciellt hos patienter inom äldreomsorgen som inte 

sköter sina mediciner själva och ibland inte kan redogöra för sin situation (Socialstyrelsen, 

2015c). 

  
Sjuksköterskans roll i den äldre människans läkemedelshantering 

Specialistsjuksköterskan ska företräda patienten och ödmjukt respektera patientens 

självbestämmande. Arbetet ska utgå från en humanistisk människosyn på en vetenskaplig 

grund. Utvecklingen av människors hälsa och välbefinnande ska vara vetenskapligt 

beprövad och erfarenhetsbaserad enligt gällande författningar och regelverk. 

Sjuksköterskan ska se till att patienten är välinformerad och att patienten har rätt 

förutsättningar för att fatta ett delaktigt och informerat beslut (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt SOSFS (2000:1) beskrivs att sjuksköterskan i sin yrkeslegitimation har krav på 

kunskaper i farmakologi. Sjuksköterskans uppgift är viktig när det gäller att verkställa 

läkemedelsordinationer (SOSFS 2000:1). Sjuksköterskan ska inneha goda kunskaper om 

läkemedlen och deras effekter och biverkningar. Sjuksköterskan bör även känna till hur 

läkemedlen ska förvaras, iordningställs och administreras till patienten. Sjuksköterskan bör 

även kunna uppmärksamma eventuella biverkningar hos patienten eftersom de i kan vara 

allvarliga i vissa fall (SOSFS 2000:1). Sjuksköterskan har en skyldighet att hantera 

läkemedel på ett adekvat sätt när det gäller iordningställande, administrering och förvaring 

av läkemedel, vilket regleras av Socialstyrelsen, i Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) kapitel 4 § 

1. Sjuksköterskans kompetens innefattas även förmågan att utföra ordinationer på ett 

adekvat sätt och att ha tillräckliga kunskaper för att kunna ifrågasätta ordinationer vid 

oklarheter. Sjuksköterskan ska se till att patienten känner sig trygg vid behandlingar, följa 

patienten och utvärdera de olika behandlingarna.  

 

Det är läkarens ansvar att ordinera läkemedel men sjuksköterskan har ett ansvar att genom 

sin kunskap om hur läkemedel administreras och vilka biverkningar som finns informera 

både patient och personal (SOSFS 2012:9). Simonsen och Aarbakke (2011) skriver att 

sjuksköterskans roll är central i läkemedelshanteringen.  
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Om sjuksköterskan inte är kunnig inom farmakologi så klarar inte sjukvården att möta de 

kriterier som finns kring hanteringen av läkemedel. Sjuksköterskan är en central resurs, i 

området farmakologisk omvårdnad. Sjuksköterskan gör bedömningar och åtgärder i 

samband med läkemedelsbehandlingar det vill säga iordningställande, utbildning, 

administrering, uppföljning och dokumentation. Sjuksköterskan ansvarar för säkerheten, 

det vill säga att rätt patient får rätt läkemedel och att det är rätt dosering. Sjuksköterskan är 

även närmre patienten än läkaren och kan lättare följa upp hur läkemedlet verkar eller inte 

verkar för den enskilde patienten. Sjuksköterskan är därför den som lättast kan upptäcka 

både önskade effekter och oönskade effekter, det vill säga biverkningar och interaktioner 

mellan olika läkemedel. Sjuksköterskan förmedlar information till både patienter och 

anhöriga om läkemedlen samt deltar vid läkemedelsgenomgångar vilket gör att det krävs 

goda kunskaper i farmakologi. 

Problemformulering 

I Sverige och övriga världen ökar antalet äldre personer över 65 år och med stigande ålder 

ökar även antalet läkemedel på grund av multisjuklighet. Detta kan leda till att äldre 

multisjuka människor har fler läkemedel som enligt Beers Criteria (2012) inte 

rekommenderas till äldre människor. Vid ökat antal läkemedel ökar både risken för 

interaktioner och oönskade biverkningar (Dehlin & Rundgren, 2007). Enligt 

Läkemedelsverket (2013) har den äldre människan i särskilt boende och i hemvården fler 

läkemedel och fler sjukdomstillstånd jämfört med jämnåriga i eget boende. Därför är det 

viktigt att belysa vilka konsekvenser polyfarmaci kan leda till för den äldre människan 

inom äldrevården. 

SYFTE 

Syftet var att belysa konsekvenserna av polyfarmaci för den äldre människan inom 

äldrevården. 

METOD 

En litteraturöversikt genomfördes eftersom metoden lämpade sig bäst för att besvara syftet. 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att litteraturstudier skall vara baserade på aktuell 

forskning. En av de viktigaste faktorerna vid litteraturstudier är kunna fastställa huruvida 

området är tillräckligt beforskat då detta är en förutsättning för användandet av metoden. 

Till föreliggande studie användes artiklar från hela världen vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2013), gör studierna mer appliceringsbara och leder till att de får en större 

spridning. Genom en urvalsprocess där relevanta studier först identifierades, 

kvalitetsgranskades och värderades efter relevans till föreliggande studies syfte. I 

forskningsprocessen granskades kliniska prövningar av hög kvalitet systematiskt. 

Litteraturöversikten baserades på aktuell forskning i ämnet som fanns tillgänglig i 

sökmotorerna PubMed och CINAHL.  

Urval 
Via artikelsökning i databaserna enligt ovan fastställdes att det fanns tillräckligt med 

forskningsmaterial att tillgå för studien. Inklusionskriterna utgjordes av att artiklarna skulle 

vara på engelska med fullständig text och abstract, samt vara originalartiklar med innehåll 

från primärkällor, vilket innebar att författaren själv utfört studien.  
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Artiklarna skulle även vara godkända av en etisk kommitté. I samband med 

urvalsprocessen användes Sophiahemmet Högskola bedömningsunderlag. Den i artiklarna 

inkluderade populationen skulle utgöras av patienter som var 65 år eller äldre. Utav de 

inkluderade artiklarna har en artikel inkluderat en population mellan 60-105 års ålder. 

Denna artikel har av författaren till föreliggande studie inkluderats trots att vissa patienter 

var under 65 års ålder. Detta gjordes med anledning av det mycket stora åldersspannet som 

gör att dessa patienter med råge faller inom definitionen för en geriatrisk patient. Friberg 

(2012) skriver att endast peer 

reviewed artiklar från vetenskapliga tidskrifter ska användas, vilket innebär att artiklarna är 

vetenskapligt granskade. Exklusionskriterierna utgjordes av artiklar som inkluderat en 

dement population, reviews och artiklar skrivna på andra språk än engelska. Artiklarna 

som inkluderades i studien var från år 2009 och framåt. 

Genomförande 

Arbetet började i januari 2015 med att söka artiklar i ämnet för att få fram en frågeställning 

och ett syfte till problemformuleringen. Därefter gjordes sökningar i olika databaser som 

PubMed och CINAHL. Sökord som användes och kombinerades var: care, 

polypharmacy, quality of life, nursing, causes, drugs. Dessa är Medical Subject Headings 

(MeSh-termer). Kombinationer har gjorts med AND för att erhålla de mest relevanta 

artiklarna för att besvara studiens syfte. De booleska sökorden OR och NOT användes inte 

eftersom begränsningar redan var gjorda och tillräcklig mängd data framkom i 

sökningarna.  

 

Artikelsökningen redovisas i tabell 1och processen från artikelsökning till inklusion av 

artiklar visas i figur 1. För att belysa syftet valdes 15 vetenskapliga artiklar, dessa visas i en 

matris (bilaga II). Forsberg och Wengström (2013)  menar att det är viktigt att även söka i 

andra artiklars referenslistor för att inte missa viktig information i ämnet, fenomenet 

benämns i föreliggande studien som manuell sökning. Två artiklar inkluderades genom den 

manuella sökningen efter genomgång av valda artiklars referenslistor. Artiklar som 

överensstämde med föreliggande studies syfte inkluderades och granskades i sin helhet, 

slutligen inkluderades 15 artiklar.  
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Figur 1. Flödesschema över processen från artikelsökning till inklusion 
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Tabell 1. Resultatredovisning av artikelsökning 

 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

Träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

Artikla

r 

Ut

val

da 

PubMed 

150313 

Care AND 

Polypharmacy 

AND life quality 

Published 

dates 

20090101-; 

English 

language 

Age +65 

20  11  5 2 

PubMed 

150313 

Polypharmacy 

AND nursing 

Published 

dates 

20090101-; 

English 

language 

Age +65 

27 10 7 3 

PubMed 

150313 

Polypharmacy 

AND drugs 

AND quality of 

life 

Published 

dates 

20090101-; 

English 

language 

Age +65 

11 6 5 2 

PubMed 

150313 

Polypharmacy 

AND quality of 

life 

Published 

dates 

20090101-; 

English 

language 

Age +65 

27 9 9 0 

Cinahl 

150313 

Polypharmacy 

AND nursing 

Published 

dates 

20090101-; 

Peer reviewed 

English 

language 

Age +65 

15 10 7 4 

Cinahl 

150213 

Care AND 

polypharmacy 

AND quality of 

life 

Published 

dates 

20090101-; 

Peer reviewed 

English 

language 

Age +65 

30  10  9  4 
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Cinahl 

150313 

polypharmacy 

AND quality of 

life 

Published 

dates 

20090101-; 

Peer reviewed 

English 

language 

Age +65 

54  15  10  0 

Cinahl Polypharmacy 

AND quality of 

life AND 

nursing 

Published 

dates 

20090101-; 

English 

language 

Age +65 

15 7 5 0 

Totalt      15 

  

Databearbetning 

Artiklarna lästes igenom flera gånger och granskades med hjälp av Sophiahemmet 

Högskola bedömningsunderlag detta för att säkra den vetenskapliga kvalitén. Då artiklarna 

var skrivna på engelska översattes de i enlighet med originaltextens ordalydelse så att de 

behöll avsedd innebörd efter författarens bästa förmåga. Kvalitetsgranskningen gjordes 

utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som är modifierat utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) tabell (bilaga I) 

för klassificering av studier gjorda utifrån kvalitativa och kvantitativa ansatsmetoder och 

redovisas i en matris (bilaga II). En tydlig matris över artiklarna gjordes för att ge läsaren 

en överskådlig blick över det funna materialet.    

 

Vid urvalet av artiklarna lästes först rubrikerna, därefter abstract och utifrån dess relevans i 

förhållandet till syftet valdes sedan artiklar ut som lästes i sin helhet. Författaren gjorde 

därefter en presentation av resultatet utifrån olika huvudämnen för att presentationen skulle 

uppvisa en röd tråd och bli lättare för läsaren att tillgodogöra sig. Dessa huvudämnen 

valdes utefter vilken tyngd de tillskrivits i de inkluderade artiklarna. Med denna struktur 

var förhoppningen att den bearbetade texten skulle leda fram till en logisk och organiserad 

slutsats. Därefter gjordes en sammanställning av de vetenskapliga artiklarna inom ämnet 

som både granskades och analyserades med Sophiahemmet Högskola bedömningsunderlag 

för att fastställa huruvida de svarade mot syfte och frågeställning (Forsberg & Wengström, 

2013; Polit & Beck, 2012).  Efter den kritiska granskningen och bedömningen visade det 

sig att ämnet i dagsläget inte var beforskat i den utsträckning som författaren hoppats på. 

För att besvara syftet valde författaren att presentera resultatet av litteraturgranskningen 

med olika huvudrubriker. Huvudrubrikerna valdes efter syftet i föreliggande studie.  

Forskningsetiska övervägande 

All slags forskning ska vara fri från värderingar och genomföras med ett etiskt 

förhållningssätt. Det innebär att forskning ska vara inom de etiska värderingsramarna, att 

bland annat göra gott och förhindra att någon skadas.  
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Viktigt är även att inte föra vidare någon annans text som sin, det vill säga att texter 

plagieras (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Polit och Beck (2012) skall endast artiklar 

med etiskt godkännande användas i studien. En av de inkluderade artiklarna i denna studie 

innehar inte etiskt godkännande. I denna studie hade dock inga patienter inkluderats utan 

studien baserades på granskning av läkemedelslistor. Informationen hade samlats in 

anonymt och studien medförde inga konsekvenser som påverkade individen. Författaren 

till föreliggande studie har inkluderat denna studie detta till trots då påverkan på individen 

bedöms som ringa eller ingen. 

 

Ett objektivt förhållningssätt har genomsyrat granskningen och bearbetningen av artiklarna 

för att inte förändra eller påverka innehållet. Ingenting i texten är kopierat eller plagierat. 

Texten är inte heller förvrängd eller tagen ur sitt sammanhang (Helgesson, 2006). Enligt 

Hermerén (1996) ska forskningen grundas på etik och följa sanningsprincipen och 

hederlighetsregeln. Texten är skriven på engelska och översättningen har genomförts utan 

att förvränga texten (bias). Eftersom studien utgick ifrån artiklar berördes inte enskilda 

människor. De funna artiklarna har följt vedertagna etiska principer och är bedömda i 

etiska kommittéer i de fall människor ingick i studierna. Artiklarnas innehåll plagierades 

inte, utan blev författarens egen text. 

RESULTAT 

Polyfarmaci bland äldre  

Definitionen av äldre är i den genomgångna litteraturen personer som är 65 år och äldre. 

Patienterna som behandlades med fem eller fler läkemedel samtidigt löpte en större risk att 

få ett potentiellt olämpligt läkemedel eller läkemedel som för den äldre människan är 

direkt olämpliga (Weng, Tsai, Sheu, Lee, Lee, Tzeng, … & Chen, 2013). I en studie gjord i 

Brasilien samlades läkemedelsdata in från 78 äldre personer som bodde på ett särskilt 

boende. Studien kom fram till att det var 30,4 procent av de äldre som hade mellan en till 

fyra läkemedel per person. Polyfarmaci, det vill säga behandling med fem eller fler 

läkemedel, återfanns hos 67.0 procent av patienterna (Terassi, Rissardo, Pexioto, Salci & 

Carreira, 2012).   

 

Bland de regelbundet ordinerade läkemedlen hos äldre med polyfarmaci fanns laktulos, 

paracetamol och acetylsalicylsyra. De läkemedel som var ordinerade vid behov och hade 

höga ordinationsdoser var bland annat paracetamol, oxazepam och paracetamol/kodein 

(Halvorsen, Ruths, Granas & Viktil, 2010). Dessa läkemedel finns upptagna på Beer 

Criteria över olämpliga läkemedel för äldre (Tabloski, 2010).  

 

I studien av Onder, Lipertoti, Fialova, Topinkovaa, Tosato, Danese, … och Landi (2012) 

där 4023 deltagare ingick som hade antingen polyfarmaci eller överdriven polyfarmaci, 

som författarna definierade som användande av tio eller fler läkemedel, återfanns bland 

annat laxermedel med 41,8 procent, läkemedel mot magsår 40,9 procent, acetylsalicylsyra 

och blodförtunnande läkemedel 36,0 procent. Mer än en tredjedel tog benzodiazapiner 36,0 

procent, antidepressiva 35,6 procent och mer är en fjärdedel fick antipsykotiska läkemedel 

26,4 procent. Läkemedel med påverkan på det kardiovaskuälrasystemet utgjordes av 

diuretika med 35,5 procent, ACE-hämmare med 22,3 procent, betablockerare med 22,6 

procent, kalciumantagonister med 16,8 procent, statiner med 14,8 procent och en tredjedel 

av de äldre i studien använde analgetika. 
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Av de äldre människorna som bodde på särskilt boende så användes nio olika typer av 

laxermedel medan de äldre som bodde hemma använde fyra olika typer laxermedel. 

Studien påvisade i sitt resultat att totalt 29 procent av alla deltagarna (N=450) i studien 

använde laxermedel. För de personer som bodde i särskilt boende använde så många som 

64 procent laxermedel. Det framkom också i studien att de som använde laxermedel var 

mer benägna att använda ett större antal läkemedel. Det visade sig även i studien att de 

som bodde i särskilt boende hade ett större antal receptbelagda läkemedel än de som levde 

i eget boende (Cusack, Rose Day, Wills & Coffey, 2012).  

 

Läkemedelsanvändning hos den äldre människan 

Studien av Terassi et al. (2012) visade att den äldre befolkningen var mer mottaglig för 

hälsoproblem vilka bland annat var orsakade av effekterna från läkemedlen. Det sågs som 

en följd av deras allmänna svaghet och den fysiologiska försämringen av organ och 

organsystem som på olika sätt drabbar den äldre människan (Terassi et al., 2012).  

Vanligtvis hade äldre personer en högre förekomst av flera kroniska sjukdomar som inte 

kunde tillskrivas ett specifikt organsystems patologi utan hade fler orsaker av geriatrisk 

karaktär. Denna höga grad av komplexitet kompliceras ytterligare av närvaron av 

kognitiva- och funktionsnedsättningar som var vanliga i denna population. Farmakologisk 

behandling av den komplexa äldre patienten utgjorde en utmaning för de förskrivande 

läkarna i studien av Onder et al. (2012).  

 

Av de 1452 läkemedel som var förskrivna till de 268 äldre personerna i studien från 

Brasilien av Vieira de Lima, Garbin, Garbin, Sumida och Saliba (2013) involverades 215 

olika substanser, av dessa påverkade 35,3 procent centrala nervsystemet. Vilket gjorde att 

fall och fallskador ökade bland de äldre människorna. Av de äldre multisjuka i studien som 

använde läkemedel dagligen visade det sig att minst ett av läkemedlen var ett olämpligt 

läkemedel. Det vill säga att läkemedlen för olika symtombehandlingar visade sig ge 

negativa konsekvenser på den äldre människan. De utsattes för fall och fallskador. I 

studien visade det sig att det fanns en hög förekomst av olämpliga läkemedel för äldre. De 

olika läkemedlen gav olika biverkningar och interaktioner som påverkade de äldre på ett 

negativt sätt (Vieira de Lima et al., 2013). 

 

Olsson, Runnamo och Engfeldt (2012), gjorde en interventionsstudie i Sverige för att se 

om kvaliteten på läkemedelsförskrivningarna hade någon inverkan på de äldres situation. 

Studien kom fram till att det är en hierarki inom vården som var negativ för patienterna. 

Patienterna vågade inte ifrågasätta sina läkemedelsbehandlingar utan gjorde det doktorn 

bestämde trots att de fick många besvär som interaktioner och biverkningar. Läkarna hade 

en ovilja att välja andra läkemedelsbehandlingar på grund av att det skulle kräva 

utvärderingar och kontroller av patienten samt att det skulle innebära längre tid för att 

överväga andra behandlingsmöjligheter. Med anledning av multisjukligheten hos den äldre 

människan involverades flertalet läkare inom olika specialiteter. Detta försvårade 

möjligheten till en helhetsbild av patientens olika farmakologiska behandlingar. Vid 

genomgång av studiens alla deltagare fann man inga väsentliga skillnader på 

förskrivningarnas kvalitet. Extrem polyfarmaci var vanligt i alla grupperna (Onder et al., 

2012). Det var också vanligt att patienterna hade en oförändrad frekvens av 

narkotikariskindikatorer och andelen korrekta läkemedelslistor var mycket låg hos samtliga 

patienter.  
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Syftet med studien var att se om det fanns något samband som kunde påverkas mellan 

förskrivningsens kvalitet och konsekvenserna av polyfarmaci genom att man tillsammans 

gick igenom läkemedlen med patienten i en randomiserad kontrollerad studie. Det tyngst 

vägande resultatet i studien var att patientens deltagande vid en genomgång av 

läkemedelsordinationerna inte hade någon inverkan på konsekvenserna av polyfarmaci 

(Olsson et al., 2012).  

 

I studien av Kojima, Bell, Tamura, Inaba, Lubimir, Blanchete, … & Masaki, (2012) 

använde författarna sig av Beers Criteria (2012) för att hitta olämpliga läkemedel hos äldre, 

men läkemedel som fanns upptagna i listan togs inte bort trots att vetenskapen visat att det 

var olämpliga läkemedel för äldre sköra människor. Optimala behandlingar för äldre 

multisjuka människor i särskilt boende med flera medicinska problem/diagnoser gjorde att 

de äldre ibland stod på potentiellt olämpliga läkemedel eller hade en kombination av 

läkemedel som kunde göra att de var känsliga för läkemedelsinteraktioner. Målet med 

vården var att fatta individuella beslut med kliniska bedömningar utifrån varje patient. Om 

en patient var svårt sjuk i en terminal sjukdom utan chans till förbättring utan bara blev 

sämre då gavs läkemedelskombinationer trots interaktioner eller biverkningar. Detta för att 

höja patientens livskvalitet den tid som var kvar i livet (Kojima et al., 2012). Frankenthal, 

Lerman, Kalendaryev och Lerman (2014) såg i sin studie att förskrivningarna minskade till 

de äldre efter interventionen med Beers Criteria (2012).  

En annan faktor för de äldre som påverkade användningen av potentiellt olämpliga 

läkemedel var i vilken utsträckning de var beroende av hjälp från andra. Ett stort 

hjälpberoende påverkade konsekvenserna av polyfarmaci negativt. Den enskildes basala 

behov förbisågs ibland. Detta ledde till oro hos patienten som i vissa fall erhöll farmaka 

istället för en adekvat omvårdnadsåtgärd (Vieira de Lima et al., 2013).  

Konsekvenser för den äldre människan vid polyfaramci 

De läkemedel som ofta hade biverkningar var läkemedel för smärtlindring och 

ångestdämpande läkemedel. Detta visade sig bland annat i form av fördröjd 

rörelsestörning. Fördröjd rörelsestörning är detsamma som tardiv dyskinesi vilket 

är ett neurologiskt tillstånd. Det handlar om ofrivilliga extrarörelser och kan 

drabba både armar och ben, men oftast tung-, käk- och kindrörelser. Andra symtom var 

ökad puls/hjärtfrekvens, ökad muntorrhet eftersom det minskar effekten på sekretion, 

avslappning i glatt muskulatur och ofrivilliga muskelsammandragningar som i klinisk 

betydelse kunde orsaka fall, höftfrakturer, förvirring och social isolering. Vilket hade en 

stor påverkan på konsekvenserna av polyfarmaci (Terassi, et al., 2012).  

 

Farmaceuten i studien av Halvorsen et al. (2010) identifierade 719 läkemedelsrelaterade 

problem hos 140 av de 142 patienterna som deltog i studien. Bland patienterna fanns bland 

annat interaktioner mellan olika läkemedel och 476 av de 719 problemen var direkt 

läkemedelsrelaterade biverkningar hos den äldre patienten. Det framkom också i studien att 

läkare och sjuksköterskor inte var överens om vad som var biverkningar/interaktioner och 

på vilket sätt det påverkade den äldre negativt. Studien visade även att läkemedel som 

påverkar nervsystemet, matspjälkningen och den gastrointestinala kanalen samt 

metabolismen i kroppen ofta var inblandade i läkemedelsrelaterade problem (Halvorsen et 

al., 2010).  
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Bladh, Ottosson, Karlsson, Klintberg och Wallerstedt (2011) såg i sin studie att läkemedels 

interaktioner och biverkningar mellan olika läkemedel förekom framför allt då patienterna 

använde bland annat olika preparat som NSAID, smärtstillande, psykofarmaka och 

blodförtunnande läkemedel.  

 

Studien som gjordes av Teramura-Grönblad, Hosia-Randell, Muurinen och Pitkala (2010) 

visade att patienterna med polyfarmaci oftare hade diarré och flera sjukdomstillstånd än de 

som inte hade polyfarmaci. Patienterna drabbades ofta av diabetes, celiaki, laktosintolerans 

och kranskärlsförträngning än de som inte hade diarré. De använde även oftare laxermedel 

och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Efter interventionen i studien visade 

det sig att kostnaden för läkemedel sjönk signifikant. Det visade sig även att antalet fall 

sjönk kraftigt i interventionsgruppen. I kontrollgruppen sågs en högre incidens av cancer i 

ventrikeln eller tolvfingertarmen och högre antal höftfrakturer som innebar ytterligare en 

påverkan för den äldres livskvalitet (Teremura-Grönblad et al., 2010). 

 

Terassi et al. (2012) såg i sin studie med 78 äldre personer att av de läkemedel som var 

förskrivna påverkades den äldre negativt genom olika biverkningar och konsekvenser. Av 

de 466 olika läkemedel som användes påverkades bland annat nervsystemet, 

kardiovaskulära systemet och mag- och tarm systemet. Tillsammans motsvarade dessa 

läkemedel ungefär 82,6 procent av alla förskrivningar. 

 

Ökad fallrisk relaterad till läkemedelsanvändning  

Sambandet mellan användningen av läkemedel och fall har undersökts grundligt i 

litteraturen, även om det inte var möjligt att redovisa den exakta orsaken mellan läkemedel 

och fall (Vieira de Lima et al., 2013). Studien visade att fallrisken berodde på att de äldre 

dels var mer sköra och att de använde fler läkemedel med allvarliga biverkningar. Bland 

annat de läkemedel som påverkade det centrala nervsystemet. Det bör noteras att 

neuroleptika var det vanligast förekommande läkemedlet bland psykofarmaka med till 

exempel substansen haloperidol. Dessa läkemedel hade biverkningar såsom trötthet, 

fördröjd rörelsestörning, minskning av antikolinerga effekter och ofrivilliga ihållande 

muskelsammandragningar, som kunde orsaka fall, höftfrakturer, förvirring och social 

isolering (Terassi et al., 2012). 

 

Studien av Kojima, Akishita, Nakamura, Nomura, Oqawa, Iijima, … och Ouchi (2011) 

visade att antalet läkemedel var förknippade med fall. Läkemedel som hade en ökad 

fallrisk var angiotensin II-blockerare, acetylsalicylsyra, bisfosfanater och hypnotika. Det 

visade sig att det fanns ett signifikant samband mellan fall och behandling med sömnmedel 

och vätskedrivande läkemedel. Även antidepressiva läkemedel och läkemedel vid 

Parkinsons sjukdom kunde öka fallrisken för den äldre patienten. 

 

Det visade sig även att antalet läkemedel ökade risken för fall.  Fallrisken ökade med 1,19 

procent för varje läkemedel och vid tre upp till åtta läkemedel blev det en stark ökning av 

fallrisken. Läkemedel som orsakade fall var psykofarmaka och antidepressiva läkemedel 

samt lugnande läkemedel. En fjärdedel av alla fall resulterade i höftfrakturer, andra 

frakturer, öppna sår, hjärnblödningar och vård på sjukhus. Fall var ett stort problem som 

ökade i samband med intag av blodtryckssänkande läkemedel eller antiarytmika, 

multisjuklighet, polyfarmaci (Damián, Pastor-Barriuso, Valderrama-Gama & de Pedro-

Cuesta, 2013).  
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Studien av Bao, Zhao, Bishop, Schackman och Bruce (2012) visade att anledningen till att 

den äldre fick minst ett olämpligt läkemedel ökade med antalet läkemedel den äldre hade. 

Desto fler läkemedel den äldre hade desto större blev risken för att den äldre även hade 

minst ett olämpligt läkemedel.  

40 procent av alla över 65 år i USA som bodde hemma med hemsjukvård hade minst en 

olämplig läkemedelskombination. Studien visade att vid inläggning på sjukhus skedde inga 

förändringar med avseende på förekomst av olämpliga läkemedel. Studien visade att också 

polyfarmaci var en stark indikator för att ha minst ett olämpligt läkemedel.  Även i studien 

av Terassi et al. (2012) framkom det att fallrisken ökade hos de patienter med polyfarmaci 

och hos de patienter som använde läkemedel ur läkemedelsgrupperna psykofarmaka, 

antidepressiva, vätskedrivande och lugnande.  

Symtom på polyfarmaci 

I studien av Onder et al. (2012) fann man att det var en högre andel som hade depression, 

fall, smärta, andnöd, symtom från magslemhinnan, yrsel eller kroniska sjukdomar som var 

utsatta för polyfarmaci. Patienterna hade även ett större antal sjukdomar som ischias, 

hjärtsjukdom, hjärtsvikt, Parkinson, stroke, diabetes och cancer än de i den gruppen som 

inte hade polyfarmaci eller överdriven polyfarmaci (Onder et al., 2012). I en studie som 

Olsson et al. (2012) utförde i Sverige på 150 personer visade det sig att antalet läkemedel 

och receptens kvalitet avseende behandlingsindikation och doseringsanvisning hade ett 

samband med konsekvenser av polyfarmaci. Studien visade en association mellan olämplig 

läkemedelsbehandling och låg livskvalitet. Polyfarmaci var en riskfaktor för de äldre som 

ledde till negativa konsekvenser som t.ex. biverkningar, sjukhusvård och dödlighet (Olsson 

et al., 2012). 

 

I en studie gjord av Onder et al. (2012) ingick åtta länder med 57 vårdhem totalt, studien 

visade att polyfarmaci och överdriven polyfarmaci var vanligt bland vårdhem i Europa. 

Studien av Gordon, Franklin, Bradshaw, Logan, Elliott och Gladman (2014) påvisade att 

risken för polyfarmaci var större om man bodde på särskilt boende. Hovstadius, Petersson, 

Hellström och Ericson (2014) gjorde en retrospektiv studie i Sverige för att se om läkarna 

följde Socialstyrelsens rekommendationer för vad som var lämplig läkemedelsbehandling 

för den äldre människan. Det som framkom i studien var att överdriven polyfaramci och 

läkemedel med antikolinerga effekter var oförändrat förskrivet till de äldre i studien. 
 
Vistelsen på vårdhem kunde bidra till uppkomsten av neuropsykologiska problem vilka 

krävde läkemedelsbehandling och då orsakade att den äldre människan fick fler än en 

läkemedelsbehandling och utsattes för polyfarmaci. Depression bland äldre var en vanlig 

sjukdom, särskilt bland dem som hade olika hälsoproblem. Åldrandet orsakade en 

kognitivfunktionsnedsättning som påverkade uppkomsten av depressiva syndrom, såsom 

hälsoproblem, förlust av en partner och/eller sociala roller, övergivande av familj och 

oförmåga att utföra aktiviteter (Terassi et al., 2012). Depression var en konsekvens som 

påverkade den äldre människan och gjorde att de kände sig övergivna samt saknade 

förmåga att klara vardagliga aktiviteter. De drog sig undan sociala sammanhang och blev 

mera inåtvända. Studien av Teramura-Grönblad, et al. (2010) visade att patienter med 

sämre funktionsstatus hade fler antal läkemedel än de patienterna som inte hade 

inskränkningar i funktionsstatusen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att belysa konsekvenserna av polyfarmaci för den äldre människan inom 

äldrevården. En litteraturstudie bedömdes vara den metod som bäst kunde besvara syftet.  

Artikelsökning för att välja syfte och frågeställning påbörjades i januari 2015. Sökningarna 

gjordes i de stora databaserna PubMed och CINAHL. Sökord som användes var 

polyfaramci, äldre och livskvalitet.  

 

Författaren till denna litteraturstudie tror att det hade funnits mer artiklar att tillgå om andra 

sökord valts och/eller om artiklar av äldre datum inkluderats i studien. Med flera sökord 

och längre tidsintervall skulle det finnas mer material att tillgå i ämnet. Eftersom det inte 

fanns så många studier om äldre och läkemedel gjorda hade vidgade sökkriterier gett en 

bredare inblick i ämnet polyfarmaci. Många artiklar som fanns hade andra Me-Sh termer 

och det gjorde att de inte kom fram vid sökningen då man som i denna studie hade använt 

sig av andra Me-Sh termer än de i andra studier. Sökningarna och kombinationer med Me-

Sh termer redovisas i matrisen (bilaga II). Många av artiklarna som handlade om 

polyfarmaci visade sig handla om dementa personer. Polyfarmaci var mycket vanligare hos 

personer med demensdiagnos än hos icke-dementa äldre människor. De flesta artiklarna 

bedömdes vara klass I eller II, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) är god 

kvalitet. De menar även att randomiserade kontrollerade studier väger tungt för själva 

resultatet av litteraturstudier. I den här studien fanns tre randomiserade kontrollerade 

studier. 

Artiklarna valdes utifrån de inklusions- och exklusionskriterer som var satta för studien 

och två av artiklarna valdes utifrån referenslistor från andra artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2013). Studiens inklusionskriterier var med begränsningen att artiklarna skulle 

vara publicerade från år 2009 och framåt, studiepopulationen skulle utgöras av äldre 

personer som i detta fall innebar personer över 65 års ålder, artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska och valda artiklar skulle innehålla information från en primär källa, vilket 

innebar att författaren studierna själv hade utfört studien. Friberg (2012) menar att endast 

peer reviewede artiklar från vetenskapliga tidskrifter skulle användas, vilket innebar att 

artiklarna var granskade vetenskapligt. Artiklar som inkluderat en dement population 

exkluderades, reviews och artiklar på andra språk än engelska exkluderades också. 

Forsberg och Wenström (2013) menar att ett tidsspann på mellan tre till fem år är optimalt 

för vetenskapliga studier för att få fram tillräcklig mängd data i form av relevanta artiklar.  

 

Två artiklar som inkluderats i denna studie stämmer inte helt överens med 

inklusionskriterierna. En artikel inkluderades trots att den inkluderade populationen var 

mellan 60-105 årsålder. Författaren till denna studie ansåg att den inkluderade 

populationen i studien var att betrakta som äldre då åldersspannet var mycket stort. 

Ytterligare en artikel inkluderades trots att den inte stämde överens med 

inklusionskriterierna. Den hade inte etiskt godkännande. I denna studie hade dock inga 

patienter inkluderats utan studien baserades på granskning av läkemedelslistor. 

Informationen hade samlats in anonymt och studien medförde inga konsekvenser som 

påverkade individen. Författaren till föreliggande studie har inkluderat denna studie detta 

till trots då påverkan på individen bedöms som ringa eller ingen. 
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Resultatet presenteras under olika rubriker av det som framkom i studien. Huvudrubrikerna 

valdes efter vilken tyngd de tillskrivits i det inkluderade materialet. Det inkluderades både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Kvalitativa studier ger en beskrivande kunskap i ämnet 

och kvantitativa ger en bredare kunskap i ämnet. De i studien valda artiklarna inkluderades 

utifrån relevans till ämnet och inte metoden för studierna.  

 

Totalt valdes 15 stycken artiklar för att besvara studiens syfte. Artiklarna i studien var från 

USA, Sverige, Irland, Brasilien, Spanien, Israel, Storbritannien, Norge, Japan och Italien. 

För att bedöma artiklarnas kvalitet användes Sophiahemmet Högskola 

bedömningsunderlag utifrån Berg et al. (1999) modifierad utifrån Willman et al. (2011), 

resultatet redovisas i matrisen (bilaga II). Den systematiska granskningen redovisas i 

matrisen med författare, årtal, land, titel, metod, deltagare och eventuellt bortfall samt 

kvaliteten.  

Resultatdiskussion 

Polyfarmaci bland äldre  

Det har länge varit känt att äldre människor får för mycket läkemedel. I början av 90-talet 

gjorde några amerikanska geriatriker inom äldrevården och experter inom farmakologi en 

studie som resulterade i en lista, Beers Criteria (Tabloski, 2010). Listan har även 

uppdaterats och används i den svenska vården där Socialstyrelsen listat läkemedel som är 

direkt olämpliga i vården av våra äldre (Socialstyrelsen, 2015a). Kunskapen om läkemedel 

som ges till äldre har sammanställts på dessa listor. Socialstyrelsen har även uppmanat 

läkarna att en gång om året erbjuda läkemedelsgenomgångar till de äldre i syfte att följa 

upp och utvärdera läkemedlen och deras effekter. Enligt föreskrifter och allmänna råd från 

Socialstyrelsen om säker läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9) 

delas läkemedelsgenomgångar in i enkla respektive fördjupade läkemedelsgenomgångar 

(Socialstyrelsen, 2015c). 

 

Antalet äldre multisjuka fortsätter att stiga i hela världen inte minst i Sverige. WHO (2015) 

räknar med nästan en fördubbling av antalet äldre över 65 år i välden år 2025 (Kragh, 

2013). Inom sjukvården idag utgörs fyra femtedelar (80 %) av alla behandlingar av 

läkemedelsbehandling. Det gör att läkemedelsanvändningen även har ökat då fler 

sjukdomar kan behandlas farmakologiskt. Det finns många fördelar med 

läkemedelsbehandlingar, både praktiskt och ekonomiskt. Förr gjordes till exempel 

kirurgiska ingrepp vid magsår och i dag har vi läkemedel som ges, till exempel omeprazol. 

Omeprazol var ett av det vanligaste läkemedlet som förekommer vid polyfarmaci (Kragh, 

2013).  

 

Det framkom i studierna att riskerna för att den äldre människan skulle utsättas för 

polyfarmaci var höga. Äldre är ofta multisjuka och forskningen har gått framåt, vilket leder 

till att allt fler sjukdomar kan behandlas med olika läkemedel. Eftersom den äldre 

människans organ och organsystem får en sämre funktion på grund av det naturliga 

åldrandet blir det en ökad risk för både interaktioner och biverkningar som i sin tur 

påverkar de äldres livskvalitet negativt (Kragh, 2013).  

Polyfarmaci har visat sig ha flera orsaker dels kan det vara att den äldre patienten ibland 

använder receptfria läkemedel och naturläkemedel utan att behandlande läkare vet om det. 

Många olika läkare är i hög grad insatta i det egna specialistområdet men helhetsbilden av 

patienten blir ofta lidande. Olika förskrivningssystem gör det svårt för läkaren att se alla 

patientens förskrivna läkemedel (Kragh, 2013).  
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Det förekom även att den äldre ibland kunde få läkemedel förskrivna utan att de fanns 

någon indikation och ibland kunde det även vara ett olämpligt val av läkemedel. Det fanns 

även fall där läkaren inte skrev ut något läkemedel trots att det fanns en indikation för 

behandling (Bladh et al., 2011). En del äldre som hade många läkemedel och visste inte 

riktigt varför de skulle ta alla dessa läkemedel.  

När den äldre inte förstår varför så blir compliance (följsamhet) gällande 

läkemedelsbehandlingen sämre. Många gånger så kunde det även vara så att läkaren skrev 

ut nya läkemedel för att behandla uppkomna biverkningar. Det fanns även stora brister i 

uppföljningar och utvärderingar av läkemedelsbehandlingar.  Till exempel var det att 

patienten tidigare haft högt blodtryck och fått läkemedelsbehandling för detta. Vid 

läkemedelsgenomgångar/förnyelse av recepten så utvärderades inte behandlingen utan 

läkaren bara förlängde receptet.  När människan blir äldre och organen försämras så kanske 

vi inte längre behöver behandlingen för att blodtrycket har gått ner. Då löper patienten risk 

att få ortostatiskt blodtrycksfall med fortsatt behandling, vilket i vissa fall kunde leda till 

fall (Kragh, 2013).  

Många studier visade att för personer som bodde på särskilt boende hade 

läkemedelsanvändningen ökat mer än hos de som fortfarande bodde hemma (Cusack et al., 

2012; Gordon et al., 2014; Onder et al., 2012; Terassi et al., 2012; Vieira de Lima et al., 

2013). Detta berodde dels på att allt fler sjukdomar kunde behandlas högre upp i åldrarna. 

En annan möjlig orsak var till exempel när patienterna hamnade på sjukhus så hade inte 

läkarna tillgång till samma förskrivningssystem som husläkarna eller läkarna på särskilt 

boende i kommunerna. Den äldre kunde då flera läkemedel förskrivna än vad som var 

nödvändigt, ibland hade de även redan en behandling av till exempel blodtryckssänkande 

läkemedel. Detta var några av flera anledningar till att de äldre på särskilt boende hade fler 

läkemedel än vad de som fortfarande bodde hemma hade. Det som även syntes var det att 

många av de äldre hade flera olika förskrivare i sina läkemedelslistor. Problemet med att 

det fanns flera olika förskrivningssystem där inte alla hade inte tillgång till samma system, 

gjorde att patienterna fick flera läkemedel. Ibland med samma indikation och funktion, fast 

olika namn så kallat generika. De äldre ifrågasätter sällan läkare för att de inte vill vara till 

problem för läkaren.   

Resultaten visade att patienter som tar fem eller fler läkemedel löpte en större risk att få ett 

potentiellt olämpligt läkemedel (Weng et al., 2013). Den äldre människan hade en högre 

risk att utsättas för polyfarmaci det vill säga flera läkemedelsbehandlingar samtidigt på 

grund av en ökad sjuklighet, vilket medförde många negativa effekter som ledde till ökad 

sjuklighet, dödlighet, läkemedelsbiverkningar och interaktioner av läkemedel även en 

bristande compliace gällande intaget av läkemedel vilket hade en påverkan på deras 

livskvalitet (Kragh, 2013).  

 

Ovanstående påverkar naturligtvis även den äldre människans livskvalitet speciellt när det 

finns risk för både över och under medicinering. Den äldre människan har en allmän 

svaghet och med åldern kommer försämringar av organen och organsystemen som 

påverkar hur de reagerar på de olika läkemedelsbehandlingarna. Ibland behövs läkemedel 

för att symtomlindra och behandla svåra sjukdomar (Kragh, 2013). Organen och 

organsystemen försvagas med åldern och kroppen får ett sämre försvar. Deras känslighet 

ökar och kroppen blir mer mottaglig för förändringar. Det tar längre tid att återhämta 

krafter och förmågor vid felbehandlingar. Vilket i sig medför olika konsekvenser för den 

åldrade individen och påverkar den äldre personens livskvalité.  
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Att bo på särskilt boende var kopplat till polyfarmaci; de äldre som bor på särskilt boende 

använder fler läkemedel än de som bor hemma. Det är viktigt att sjuksköterskan har goda 

kunskaper i farmakologi för att kunna upptäcka polyfarmaci, eventuella biverkningar och 

interaktioner hos dessa multisjuka äldre människor. Sjuksköterskan behöver genom olika 

omvårdnadsåtgärder förbättra kvaliteten på vården av de äldre.  

Detta genom att involveras i omvårdnaden både på det fysiska och psykiska planet och 

därigenom minska oönskade effekter av läkemedlen och på det viset höja deras 

livskvalitet. Den farmakologiska behandlingen kan genom omvårdnadsåtgärder reduceras 

(Terassi et al., 2012). Det är därför av största vikt att vårdpersonalen och sjuksköterskan 

känner till hur mycket läkemedel patienten konsumerar, där kan vi initiera icke 

farmakologiska insatser så som motion, stretching, förändringar i matvanor hos äldre, detta 

i syfte att minimera läkemedelsbehandlingar som vid till exempel högt blodtryck, genom 

att stödja icke-farmakologiska behandlingar (Terassi et al., 2012). 

 

Beers Criteria är framtagen av American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update 

Expert Panel (2012) och är en lista som innehåller olika läkemedel vilka bör undvikas på 

de äldre människorna. Läkemedlen är indelade i tre klasser av läkemedel, läkemedel som 

bör ges med försiktighet, potentiellt olämpliga och direkt olämpliga med anledning av att 

det kan förvärra sjukdomstillstånd. Onder et al. (2012) och Bladh et al. (2011) fann att 

antalet läkemedel och läkemedelsinteraktioner hade ett starkt samband med sänkt 

livskvalité. Läkemedel som var inblandade i interaktioner var ofta NSAID, smärtstillande, 

psykofarmaka och blodförtunnande. Vanligaste biverkningarna till dessa läkemedel var 

blödningar, metabolastörningar, cirkulationsproblem och förvirring. Många av de äldre står 

just på dessa preparat (Kragh, 2013). Blodförtunnande orsakade oftare blödningar hos den 

äldre människan, dels när de faller och skadar sig men även det att blödningar kan 

uppkomma på grund av andra fysiologiska förändringar hos den äldre människan. Därför 

finns en anledning till att vidta försiktighet när det gäller NSAID preparat. NSAID preparat 

bör användas med försiktighet när det används på den äldre människan (Kragh, 2013).   

 

Vid njursjukdom är det viktigt att beakta att vissa läkemedel utsöndras via njurarna. 

Behandling med antikolinerga läkemedel kunde leda till svårigheter att tömma urinblåsan 

vilket i sin tur ökade risken för att få urinvägsinfektioner och det i sin tur ha en negativ 

inverkan på den äldre människan. Urindrivande läkemedel kunde orsaka rubbningar i 

vätske- och saltbalansen i kroppen hos den äldre människan. Den äldre människan blev lätt 

uttorkad och även det påverkade livskvaliteten hos äldre personer. Till exempel lågt 

blodtryck och svimningskänsla vilket inskränker för den äldre människan i det dagliga 

livet. Att behandla en äldre människa med läkemedel mot diabetes kan ge upphov till lågt 

blodsocker vilket tros hänga samman med försämrade mekanismer vid blodsockerfall. Lågt 

blodsocker påverkar livskvaliteten och kan leda till koma och dödsfall. 

Läkemedelsanvändning hos den äldre människan 

Compliance till läkemedelsbehandlingar blev sämre då den äldre hade många läkemedel. 

Det som påverkade compliance hos patienten var vilka attityder den äldre hade till 

läkemedelsbehandlingen och förtroendet för doktorn. Generika skapade förvirring för 

patienterna, namnbyte sker hela tiden på läkemedel. Många äldre ville inte besvära doktorn 

med sina frågor, de ville inte vara besvärliga patienter (Olsson et al., 2012). Många äldre 

oroade sig för att biverkningarna skulle öka när apoteket bytte ut läkemedlet mot generika, 

det var rädda för att de inte hade samma effekt som de tidigare läkemedlen.  Det gjorde att 

compliance till behandlingen blev sämre och det kunde då påverka den äldres livskvalitet. 
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Den äldre människans njurfunktion är nedsatt vilket gjorde att biverkningarna för 

läkemedlen ökade eftersom de inte kunde eliminerades tillräckligt snabbt. Resultatet blev 

att läkemedlen ackumulerades i blodet i stället. Koncentrationen av ett läkemedel var högre 

och påverkade den äldre människan mycket längre än vad som var tänkt (Kragh, 2013).  

Läkemedelsstudier har inte gjorts på sjuka sköra äldre människor som har 

åldersförändringar i sina organ och organsystem. Dessa förändringar gör att läkemedlen 

upptas och utsöndras annorlunda än hos den unga friska människan. Det är viktigt att 

läkaren tar detta med i sina beräkningar då de ordinerar läkemedel till äldre. Flera av 

läkemedlen interagerar med varandra och gav många oönskade bieffekter för den enskilda.  

Symtom på polyfarmaci 

Biverkningar är oönskade effekter av en läkemedelsbehandling. När ett läkemedel ska 

ordineras eller tas bort ska risken för biverkningar vägas mot positiva effekter av 

läkemedelsbehandlingen. Då ett läkemedel kan höja livskvaliteten och räddar liv kan man 

till viss del tolerera biverkningar om inget annat alternativ finns (Kragh, 2013).  

Polyfarmaci leder ibland till bland annat fallolyckor eller blödningar som i svårare fall kan 

leda till döden för den äldre sköra människan (Olsson et al., 2012; Daimán et al., 2013). 

NSAID var ett läkemedel vilket kunde förvärra hjärtsvikt och ge symtom såsom trötthet, 

andfåddhet och ödem, vilket i sin tur kunde ge en kraftig påverkan på allmäntillståndet. 

NSAID kunde även orsaka biverkningar i magslemhinnan som blödande magsår och 

njursvikt. Av läkemedel vilka påverkade den redan känsliga hjärnan kunde den äldre 

människan få biverkningar som förvärrad konfusion, trötthet, stelhet och ofrivilliga 

muskelryckningar vilka påverkade den äldre människans livskvalitet negativt (Kragh, 

2013). Alla dessa läkemedel återfanns på var och varannan äldres läkemedelslista.  

Även smärta ökade med stigande ålder. En adekvat smärtbehandling är viktigt för 

livskvaliteten, det blev lättare med förflyttning och det sociala livet med en adekvat 

smärtlindring. Försiktighet vid behandling med opioder eftersom det ger ökade risker för 

konfusion, ökad trötthet, fall och försämrad andning vilket påverkar livskvaliteten. När det 

gäller betablockerare så kan det förvärra symtomen för patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, KOL (Kragh, 2013).  

Kunskapen om hur läkemedlen verkar på den äldre människan är liten. 

Läkemedelsföretagen har inte utfört studier på äldre eftersom de får mycket biverkningar 

Landahl och Nordin Olsson (2013) om äldres läkemedelsbehandling. Beers Criteria (2012) 

menar att olämpliga förskrivningar av läkemedel orsakade mycket lidande för den äldre 

människan och gav en försämrad livskvalitet. Många äldre har läkemedel som är direkt 

olämpliga för den äldre människan och det leder till att patienterna får läggas in akut på 

sjukhus på grund av läkemedelsrelaterade biverkningar.  

Hur den äldre människan påverkas vid polyfarmaci 

I studien av Halvorsen et al. (2010) framkom läkemedelsrelaterade problem hos 140 av 

142 patienter. Många av problemen var bland annat läkemedelsbiverkningar som 

påverkade de äldres livskvalitet negativt. Olika biverkningar som påverkade den äldre 

människans livskvalitet var ökad trötthet, muntorrhet, uttorkning och ofrivilliga 

muskelsammandragningar. Antikololinerga läkemedel förvärrade även förstoppning. 

Ibland kunde det vara svårt att skilja symtom på läkemedelsbiverkan/interaktion eller om 

det var sjukdomsrelaterat. (Terassi et al., 2012).  
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Alla biverkningar var inte så allvarliga men påverkade den äldre människans livskvalitet på 

olika sätt till exempel kunde muntorrhet göra det svårt att tugga, få i sig mat och läkemedel 

och då blir nutritionen lidande. Bristen på mat och näringsämnen leder i sin tur till sämre 

livskvalitet. Andra läkemedel orsakade förstoppning som även det påverkar den äldre 

människans livskvalitet. Det leder till att den äldre fick nedsatt aptit och fick svårt att 

tillgodose sitt näringsbehov.   

Många läkemedel orsakade yrsel hos den äldre människan vilket hade en inverkan på deras 

livskvalitet. Det ledde till inskränkningar eftersom det blev svårare att förflytta sig och en 

del kunde till och med vägra gå ur sängen. Andra allvarligare biverkningar kunde vara 

blodtrycksfall, fallskador, frakturer på grund av fall och magblödningar vilka ledde till 

sjukhusvård och i sin tur inskränkningar på deras livskvalitet. 

Äldre människor med depression hade en högre risk för biverkningar av olika 

läkemedelsbehandlingar och de upplevde även ett sämre stöd socialt än de som inte var 

deprimerade. Depression var vanligt på särskilt boende och det bidrog till 

neuropsykologiska problem (Terassi et al., 2012). Många av de äldre upplevde att de var 

svårt sjuka och fick otroligt många olika läkemedel utan att de egentligen förstod varför. 

Detta ledde till isolering och depression vilket påverkade deras livskvalitet. Även att de 

drabbades av olika biverkningar som påverkade deras livslust, de drog sig undan och blev 

deprimerade. 

När en äldre människa har fler läkemedel finns en högre risk för dålig följsamhet. Då 

många av dem inte känner sig kapabla att sköta sina läkemedel och blir förvirrade när 

läkemedel byts ut mot generika. Relationen till doktorn och läkemedel var också något som 

spelade roll för compliance till läkemedelsbehandlingar (Kragh, 2013). 

Ökad fallrisk relaterad till läkemedelsanvändning  

Resultatet av studien visade att då den äldre människan tar fem eller fler läkemedel så 

ökade risken för fall och fallskador. Studien visade även att de läkemedel där det fanns ett 

signifikant ökat samband till ökad fallrisk, var läkemedel som påverkade hjärt- och 

kärlsystemet, lugnande, smärtstillande och sömnmedel (Koijma et al., 2011). Alla dessa 

läkemedel orsakade obehag för den äldre människan och det ledde till bland annat att 

fallrisken ökade, de blev ostadiga, snurriga och trötta. Tröttheten gjorde att de ofta låg och 

hade svårt att bli aktiverade och då blev livskvaliteten lidande. Substansen haloperidol var 

vanligt förekommande vid fall som ledde till höftfrakturer, förvirring och social isolering 

hos den äldre människan (Terassi et al., 2012). Läkemedel som påverkade hjärnan utgjorde 

en stor riskfaktor för fall hos de äldre.  

Vissa av läkemedlen sänkte blodtrycket och orsakade yrsel hos den äldre människan som 

därmed fick en högre risk för fall och fallskador. Damián et al. (2013) såg i sin studie att 

obstruktiv lungsjukdom och högt blodtryck som behandlades orsakade svårare fall och 

fallskador hos den äldre människan. Andningen är något primärt för människan och vid 

besvär i luftvägarna påverkas hela människan och då även livskvaliteten. Multisjuklighet 

och polyfarmaci var en riskfaktor för fall hos den äldre människan. Att fall och fallskador 

var något som påverkade den äldre människans livskvalitet var känt. Det orsakade mycket 

lidande och sjukhusvård för den äldre människan. Den äldre människan fick en sämre 

funktionsnivå efter fallskadorna, blev beroende av andra och det kunde leda till depression. 

Fall och sviter av fallskador orsakade en sämre livskvalitet.  

Studien av Damián et al. (2013) visade att fallrisken ökade med antalet läkemedel den 

äldre hade. Det var genomsnitt 1,19 procent för varje läkemedel den äldre människan hade. 
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Studien visade även att det var en stark ökning av fallen vid tre upp till åtta läkemedel. Att 

antalet läkemedel hade påverkan på fall och fallrisk syntes i många studier. 

Sjukhusvård vid svårare fall och fallskador var vanligt (Damián et al., 2013). 

Sjukhusvistelsen i sig orsakade svårigheter för den äldre, långa väntetider, ingen som 

kände igen dem och det hela gjorde att de kände sig utelämnade.  

Det var krävande för den äldre människan att åka till sjukhus för att få akutvård i de flesta 

fall, bland annat ville de inte vara till besvär och en del blev deprimerade. 

Äldre som lades in på sjukhus för vård hade ofta läkemedelsbiverkningar vilka utlöst 

sjukhusbesöket. Läkemedel som krävde akut sjukhusvård visade sig i många studier var de 

som behandlade hjärt- och kärlsjukdom först och därefter läkemedel som bensodiazepiner, 

neuroleptika, antidepressiva, opioider vilka gav olika biverkningar som fall, hjärtsvikt och 

förvirring, vilket hade en påverkan på deras livskvalitet(Kojima et al, 2011; Vieira de Lima 

et al., 2013; Terassi et al., 2012).  

Inläggning på sjukhus gjorde att den äldre människan inte hade kontinuitet med bland 

annat personal som kände till den äldre människan. Därför var det viktigt att upptäcka 

förändringar, biverkningar och interaktioner tidigt vid polyfarmaci för att förhindra 

inläggning på sjukhus. Att hamna på sjukhus för den äldre människan var mycket 

stressande det blev en ny miljö, nya människor och det påverkade även livskvaliteten för 

den äldre människan. 

Insatser som syftade till att patienten kom närmare familjen, genom uppmuntran till 

socialisering och aktiviteter som stimulerade äldre inom äldrevården var viktiga åtgärder 

som samverkade för att minimera problemen med depression, och i sin tur minskade 

konsumtionen av läkemedel i samband med patologi och höja livskvaliteten för den äldre 

(Terassi et al., 2012). 

 

Läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelsgenomgången, som Socialstyrelsen (2009) fattade beslut om, kom till för att 

individanpassa läkemedelsgenomgången och undvika biverkningar och interaktioner så 

långt det är möjligt. Det är trots allt antalet läkemedel som är den avgörande faktorn för 

interaktioner och biverkningar mellan olika läkemedel vilket i sin tur påverkar den äldre 

människans livskvalitet. 

Vid läkemedelsgenomgångarna är det meningen att läkaren ska gå igenom läkemedlen, 

finns indikationen och så vidare(Socialstyrelsen, 2015). Många gånger förlängs bara 

läkemedlen och det är inte ovanligt att de äldre människorna har flera förskrivande läkare. 

Vilket gör att det ofta blir olika tabletter med samma verkan. Detta är dels på grund av att 

det är olika förskrivningssystem och att inte tillräcklig tid läggs på genomgångarna av de 

äldres läkemedelslistor. Frankenthal et al. (2014) gjorde en interventionsstudie med 

stopp/start tillsammans med Beers Criteria (2012) och fann en signifikant minskning av 

olämpliga receptförskrivningar och potentiellt försumbara förskrivningar på recept efter 

sex månader. Det fanns en signifikant skillnad även under månad sex till tolv. Det fanns en 

signifikant minskning av det genomsnittliga antalet läkemedel i interventionsgruppen, 

vilket ökade de äldres livskvalitet. I kontrollgruppen ökade läkemedlen och därmed 

försämrades de äldres livskvalitet. 

 

Livskvalitet och livslängden har ökat eftersom vi nu kan ge symtomlindrande behandlingar 

vid svåra sjukdomar såsom exempelvis hjärtsvikt, diabetes, astma och epilepsi.  



                      Bilaga 1  

 

 

24 

För många kan läkemedelsbehandlingen av sjukdomssymtom innebära att sjukdomen inte 

längre inskränker deras liv och att de kan leva ett självständigare liv längre. Baksidan blir 

att det blir en ökad risk för polyfarmaci och olika interaktioner och biverkningar, som ger 

olika konsekvenser som påverkar den äldre människan (Kragh, 2013). 

 

Således är det nödvändigt att främja en rationell användning av läkemedel hos äldre för att 

säkerställa effektiviteten och säkerheten av behandling samt deras hälsotillstånd, särskilt 

bland de som bor på vårdhem som är en mer sårbar och bräcklig grupp. Visst finns det 

behov av att använda dessa läkemedel i den terapeutiska behandlingen av de äldre för att 

lindra symptomen till följd av de förändringar som finns av åldrandet och förhindra 

ytterligare svårigheter, men vad de behöver är omvårdnadsåtgärder som syftar till att 

förbättra kvaliteten, där omvårdnad kan komma in i det dagliga livet både fysiskt och 

psykiskt som i sin tur bidrar till att minimera de oönskade effekterna av läkemedlen 

(Terassi et al., 2012). 

 

En pilotstudie av Pitkala, Juola, Soini, Laakkonen, Kautiainen, Terramura-Gronblad och 

Bjorkman (2012) har utförts i Finland, interventionen bestod i att man försåg 

sjuksköterskor med ansvar för läkemedel med mer intensiv träning inom farmakologi, 

tillsammans med andra ansvariga för läkemedel om rutiner och processer för hur man 

kunde minska läkemedelsanvändning. Specialistsjuksköterskan har en viktig roll vid 

läkemedelsgenomgångar då hon/han har en nära roll till patienten och 

omvårdnadspersonalen och därmed kan hon/han se eventuella biverkningar, indikationer 

och andra symtom (Pitkala et al., 2012).  

SLUTSATS 

Polyfarmaci är ett globalt problem bland äldre människor som är starkt förknippat med 

olika negativa konsekvenser. Risken för biverkningar och interaktioner ökar med antalet 

läkemedel den äldre intar. Det ökade läkemedelsintaget leder bland annat till ökad fallrisk 

och även ett större behov av akutsjukhusvård. Vid polyfaramci ökar risken att den äldre 

även behandlas med ett för den åldrade populationen olämpligt läkemedel. Genom att göra 

årliga läkemedelsgenomgångar minskar risken för att de äldre får olämpliga eller onödiga 

läkemedel förskrivna. Som en åtgärd för att förhindra de negativa konsekvenserna som 

polyfaramci medför för den äldre människan är läkemedelsgenomgångarna ett sätt att få en 

överblick av den äldres olika läkemedelsbehandlingar. Läkemedelsgenomgången kan 

hjälpa läkaren att ta bort onödiga och olämpliga läkemedel. Läkaren behöver även 

samarbeta med sjuksköterskan som är närmast patienten. Sjuksköterskan inom äldrevården 

har en viktig uppgift i att upplysa och informera den äldre människan om nyttan med en 

behandling och även vilka risker och biverkningar som finns. Sjuksköterskan behöver goda 

kunskaper i farmakologi för att tidigt upptäcka och förhindra konsekvenser av polyfarmaci 

på den äldre människans livskvalitet.  

 

Individuella behandlingsbeslut ska baseras på patientens sjukdomar, funktionsstatus och 

livslängd. Det finns ingen generell behandling för den äldre människan, alla är olika. 

Bristande kommunikation ökar risken för polyfarmaci, ett gott samarbete mellan 

vårdgivare är av största vikt när det gäller att minska förekomsten av polyfarmaci. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Studien kan användas bland annat i upplysningssyfte för att göra sjuksköterskor inom 

äldrevården mera medvetna om problemen med polyfarmaci och dess konsekvenser för 

den äldre människan.  

 

 

Sjuksköterskorna inom äldrevården kan genom sina fördjupade kunskaper i farmakologi 

och kunskaper om den geriatriska patienten bidra till att risker för polyfarmaci 

uppmärksammas på ett tidigt stadium och innan insättande av nya läkemedel samt 

medverka vid läkemedelsgenomgångar. Detta för att sjuksköterskan arbetar närmre 

patienten och därför upptäcker konsekvenserna av läkemedelsbehandlingen tidigare. 

Fortsatt forskning 

Läkemedelsgenomgången har i dag ingen betydelse i den kliniska vardagen och 

läkemedelsordinationer tenderar att förlängas på mycket vaga indikationer. Uppföljningar 

görs heller inte på insatta läkemedel vilket bidrar till polyfarmaci. Ytterligare studier krävs 

för att belysa nyttan med ovanstående. Till exempel en studie där en patientgrupp är sin 

egenkontroll. Hälsostatus innan läkemedelsgenomgången och efter. Det för att utesluta att 

det är andra orsaker som kan påverka resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Bilaga 1  

 

 

26 

REFERENSER 

American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. (2012). American 

Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in 

older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 60(4), 616-631. 

doi:10.1111/j.1532-5415.2012.03923.x 

 

Anderson, K.S., & Bjorklund, P. (2010). Demystifying federal nursing home regulations to 

improve the effectiveness of psychopharmacological care. Perspective in psychiatric 

care,  46(2), 152-62. doi: 10.1111/j.1744-6163.2010.00251.x. 

 

Banerjee, A., Mbamalu, D., Ebrahimi, S., Khan, A. A., & Chan, T. F. (2011). The 

prevalence of polypharmacy in elderly attenders to an emergency department – a problem 

with a need for an effective solution. International Journal Of Emergency Medicine, 4, 

(22), 1-3. 

 

Bao, Y.I., Shao, H., Bishop, T.F., Schackman, B.R., & Bruce, M.L. (2012). Inappropriate 

medication in a national sample of US elderly patients receiving home health care. Journal 

of General Internal Medicine, 27(3),  304-10.doi:10.1007/s11606-0111905-4 

Beers Criteria. (2012). The American Geriatrics Society [AGS], Geriatrics Helath 

Professionals. New YorkThe AGS 2012 Updated Beers Criteria for Potentially 

Inappropriate Medication Use in Older Adults (AGS 2012 Beers Criteria)  

Hämtad 24 November, 2015, från 

http://www.carolinasmda.com/2012%20PrintableBeersPocketCard.pdf 

 

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

behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad, 1999:3). 

Stockholm: SBU, SFF. 

 

Bladh, L., Ottosson, E., Karlsson, J., Klintberg, L., & Wallerstedt, S. (2011). Effects of a 

clinical pharmacist service on health-related quality of life and prescribing of drugs: a 

randomised controlled trial. BMJ Quality Safety, 20, 738-746. 

doi:10.1136/bmjqs.2009.039693 

 

Cusack , S., Rose Day, M., Wills, T., & Coffey, A. (2012). Older people and laxative use: 

comparison between community and long-term care settings. British Journal of Nursing, 

11, 21(12), 711-4, 716-7. 

 

Damián, J., Pastor-Barriuso, R., Valderrama-Gama, E., & de Pedro-Cuesta, J. (2013). 

Factors associated with falls among older adults living in institutions. BMC Geriatrics, 

15,13:6.  doi:10,1186/1471-2318-13-6.  

 

Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2007). Geriatrik. (2., [omarb. och utök.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Cusack%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874719
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Rose%20Day%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874719
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Wills%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874719
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Coffey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874719
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22874719


                      Bilaga 1  

 

 

27 

Frankenthal, D., Lerman, Y., Kalendaryev, E., & Lerman, Y. (2014). Intervention with the 

Screening Tool of Older Persons Potentially Inappropriate Prescriptions/Screening Tool to 

Alert Doctors to Right Treatment Criteria in Elderly Residents of a Chronic Geriatric 

Facility: A Randomized Clinical Trial. Journal of the American Geriatrics Society, 62(9), 

1658-65. doi:10.1111/jgs.12993. 

 

Friberg, F. (red.). (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Gadsby, R., Galloway, M., Barker, P., & Sinclair, A. (2012). Prescribed medicines for 

elderly frail people with diabetes resident in nursing homes-issues of polypharmacy and 

medication costs. Diabetic Medicine: a journal of the British Diabetic Association, 29 (1), 

136-9. doi: 10.1111/j.1464-5491.2011.03494.x. 

Gordon, A.L., Franklin, M., Bradshaw, L., Logan, P., Elliott, R., & Gladman, J.R. (2014). 

Health status of UK care home residents: a cohort study. Age and Ageing 43(1): 97-103. 

doi:10.1093/ageing/aft077. 

Haasum. Y., Fastbom, J., & Johnell, K. (2012). Institutionalization as a risk factor for 

inappropriate drug use in the elderly: a Swedish nationwide register-based study. The 

Annals of  Pharmacotheraphy, 46(3), 339-46. doi: 10.1345/aph.1Q597. 

Halvorsen, K.H., Ruths, S., Granas, A.G., & Viktik, K.K. (2010). Multidisciplinary 

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

Scandinavian Journal of Primary Health Care, 28(2), 82-8. doi: 

10.3109/02813431003765455. 

 

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

Lund. 

 

Hermerén, G. (1996). Kunskapens pris: Forskningsetiska problem och principer i 

humaniora och samhällsvetenskap. HSFR: Uppsala. 

 

Hovstadius, B., Hovstadius, K., Astrand, B., & Petersson. G. (2010). Increasing 

polypharmacy - an individual-based study of the Swedish population 2005-2008. BMC 

Clinical Pharmacology, 2,10:16. doi:10.1186/1472-6904-10-16. 

 

Hovstadius, B., Petersson, G., Hellström, L., & Ericson, L. (2014). Trends in inappropriate 

drug therapy prescription in the elderly in Sweden from 2006 to 2013: assessment using 

national indicators. Drugs & Aging, 31(5), 379-86. doi:10.1007/s40266-014-0165-5 

 

Jensen, L.D., Andersen, O., Hallin, M., & Petersen, J. (2014). Potentially inappropriate 

medication related to weakness in older acute medical patients. International journal of 

clinical pharmacy, 36(3), 570-80. doi: 10.1007/s11096-014-9940-y. 

Kojima, T., Akishita, M., Nakamura, T., Nomura, K., Oqawa, S., Iijima, K., … & Ouchi, 

Y. (2011). Association of polypharmacy with fall risk among geriatric outpatients. 

Geriatrics & Gerontology International, 11(4),  438-44. doi: 10.1111/j.1447-

0594.2011.00703.x. 



                      Bilaga 1  

 

 

28 

Kojima, G., Bell, C., Tamura, B., Inaba, M., Lubimir, K., Blanchete, P.L., … & Masaki, K. 

(2012). Reducing Cost by Reducing Polypharmacy: The Polypharmacy Outcomes Project. 

Journal of the American Medical Directors Association, 13(9), 818.e11-5. 

doi:10.1016/jamda.2012.07.019 

 

Kragh, A. (2013). Äldres läkemedelsbehandling: orsaker och risker vid multimedicinering. 

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Landahl, S., & Olson-Nordin, I. (2013). Äldres läkemedelsbehandling måste bli säkrare. 

Läkartidningen, 110(45), pp. 1993-5.  

 

Sverige. Läkemedelsverket (2013). Läkemedelsboken. 2014. Uppsala: Läkemedelsverket. 

 

Molony, S.L. (2009). Monitoring medication use in older adults. American Journal of 

Nursing, 109(1), 68-78. doi: 10.1016/j.pec.2008.08.019 

 

Norberg, A., Norberg, A., Lundman, B., & Santamäki Fischer, R. (2012). Det goda 

åldrandet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Olsson, I.N., Runnamo,  R., & Engfeldt, P. (2012). Drug treatment in the elderly: an 

intervention in primary care to enhance prescription quality and quality of life. 

Scandinavian Journal of Primary Health Care, 30(1), 3-9. doi: 

10.3109/02813432.2011.629149.  

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

Onder, G., Liperoti, R., Fialova, D., Topinkovaa, E., Tosato, M., Danese, P., … & Landi, 

F. (2012).  Polypharmacy in Nursing Home in Europe: Results From the SHELTER Study. 

The Journal of Gerontology. Series A Biological Sicences and Medical Sicences, 67(6), 

698-704. doi:10.1093/geronal/glr233, 

Pitkala, K.H., Juola, A.L., Soini, H., Laakkonen, M.L., Kautiainen, H., Teramura-

Gronblad, M., … & Bjorkman, M. (2012). Reducing inappropriate, anticholinergic and 

psychotropic drugs among older residents in assisted living facilities: study protocol for a 

randomized controlled trial. Trials, 18, 13:85. doi: 10.1186/1745-6215-13-85. 

 

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

Journal of Gerontological Nursing,  36(1), 8-12. doi: 10.3928/00989134-20091204-03. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing Research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolter Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Silva, C., Ramalho, C., Luz, I., Monteiro, J., & Fresco, P. (2015). Drug-related problems in 

institutionalized, polymedicated elderly patients: opportunities for pharmacist 

intervention. International Journal of Clinical Pharmacy, 37 (2), 327-34. 

doi:10.1007/s11096-014-0063-2. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Olsson%20IN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22175269
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Runnamo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22175269
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Engfeldt%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22175269
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22175269
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Pitkala%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Juola%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Soini%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Laakkonen%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Kautiainen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Teramura-Gronblad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Teramura-Gronblad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Bjorkman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709731
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/22709731
https://ex.sigtuna.se/owa/redir.aspx?C=3BykzAQCtk-JWuR7jkCb8zy4pdR7P9II51lBbY4V9JX1A3nzYjYPLGogJui00oiNx53d8_c4yr0.&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%2f25637404


                      Bilaga 1  

 

 

29 

Simonsen, T., & Aarbakke, J. (2011). Illustrerad farmakologi. 1, Principer och 
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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. Avvsikten 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. 
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År 
Land 
 

Titel Syfte Metod Deltag
are 
(bortf
all) 

Resultat              Kvalite
t Typ 

Bao Y1, 

Shao H, 

Bishop TF, 

Schackman 

BR, Bruce 

ML. 

(2012)USA 

Inappropriate medication 

in a national sample of US 

elderly patients receiving 

home health care. 

Syftet var att uppskatta 

förekomsten av 

potentiellt olämpliga 

läkemedel bland de 

äldres hälsa som bor på 

särskilt boende 

äldreboende i USA. 

Tvärsnittsanalys n=3124 Polyfarmaci var associerad med en ökad risk för 

potent olämpliga läkemedel.  

P 

III 

Bladh, 

Ottosson, 

Karlsson, 

Klintberg, 

Wallerstedt 

(2011) 

Effects of a clinical 

pharmacist service on 

health-related quality of 

life and prescribing of 

drugs: a randomised 

controlled trial. 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av vad en 

farmaceut hade på 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

förskrivning av 

läkemedel. 

En randomiserad kontrollerad 

studie 

n=345 

(141) 

Studien visade att interventionsgruppen hade en 

högre livskvalitet och att en farmaceut kan förhindra 

onödigt lidande. 

RTC 

II 

Cusack, S
.
, 

Rose Day 

M., Wills, T. 

and Coffey,  

A.  

(2012) 

Irland 

Older people and laxative 

use: comparison between 

community and long-term 

care settings. 

Syftet med studien var 

att beskriva och jämföra 

frekvensen av 

användning av laxerings 

medel hos irländska 

äldre i åldern 65 år och 

äldre bland de som bor 

hemma och på särskilt 

boende. 

Kvantitativ beskrivande 

sambands studie 

n=450 Ökad polyfarmaci hos deltagare som använder 

laxermedel. De deltagare som bor på särskilt boende 

hade en signifikans (p <0,001) till att använda flera 

laxermedel. Sjuksköterskor har en viktig roll i att 

hitta och utveckla förebyggande strategier och 

förebyggande behandling när det gäller förstoppning 

hos äldre. 

RCT 

I 

 

Damián J1, 

Pastor-

Barriuso R, 

Valderrama-

Gama E, de 

Pedro-

Cuesta J. 

(2013) 

Spanien 

Factors associated with 

falls among older adults 

living in institutions. 

Syftet var att mäta 

frekvensen av fall och 

vad som orsakar fall hos 

de äldre människorna 

som lever på särskilt 

boende. 

Strukturerade intervjuer 

genom stratifierat 

klusterurval. 

n=754 

(10) 

 Studien visade att den starkaste risk faktorn till fall 

var antal sjukdomar fall risken ökade för varje 

diagnos. Andra variabler som ökade fallrisken var 

bland annat antidepressiv behandling, arytmier, 

polyfarmaci. 

K 

II 

Frankenthal; 

Lerman; 

Intervention with the 

Screening Tool of Older 

Syftet var att se effekten 

av att använda en 

Randomiserad 329 Studien visade att antalet läkemedel i 

interventionsgruppen hade en signifikant skillnad och 

RTC 

I 
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Kalendaryev

; Lerman  

(2014) 

Israel 

Persons Potentially 

Inappropriate 

Prescriptions/Screening 

Tool to Alert Doctors to 

Right Treatment Criteria 

in Elderly Residents of a 

Chronic Geriatric Facility: 

A Randomized Clinical 

Trial. 

screenings metod för att 

den äldre skulle få en rätt 

behandling och undvika 

att behandlas med 

potentiellt olämpliga 

läkemedel. 

även antalet fall I interventionsgruppen hade minskat 

signifikant. 

Halvorsen 

KH, Ruths 

S, Granas 

AG, Viktil 

KK. 

(2010) 

Norge 

Multidisciplinary 

intervention to identify 

and resolve drug-related 

problems in Norwegian 

nursing homes. 

Syftet var att undersöka 

användningen av 

protonpumpshämmare 

och vilka risker som 

fanns vid behandling av 

sköra äldre på vårdhem. 

Tvärsnittsstudie n=1987 Att läkarna ska vara mera försiktiga att använda 

protonpumpshämmare särskilt hos den äldre sköra 

människan då det ofta förekommer bland annat 

polyfarmaci. 

P 

II 

Hovstadius 

B1, 

Petersson G, 

Hellström L, 

Ericson L. 

(2010) 

Sverige 

Trends in inappropriate 

drug therapy prescription 

in the elderly in Sweden 

from 2006 to 2013: 

assessment using national 

indicators. 

 

Syftet med studien var 

att bedöma 

förskrivningen av 

olämpliga läkemedel till 

äldre I Sverige 2006 – 

2013 med hjälp av de 

nationella 

kvalitetsindikatorerna för 

läkemedels behandling. 

Retrospektiv studie n=329 Studien visade av dessa var det 60 % med 

polyfarmaci och 50 % hade många förskrivna 

läkemedel, läkemedlen minskade efter sjukhusvården 

men risken för att drabbas av delirium var store hos 

patienter med manga läkemedel. 

R 

II 

Kojima, T., 

Tkishita, M, 

Nakamura, 

T., Kazushi, 

N., Ogawa, 

S., Iijima, 

K., Eto, M. 

And Ouchi, 

Y.  

(2012) 

Japan 

Association of 

polypharmacy with fall 

risk among geriatric 

outpatients  

 

Syftet med studien var 

att undersöka fallrisk, 

fallrisk och 

sjukdomstillstånd hos 

geriatriska patienter 

inom öppenvården.  

 

Retrospektiv tvärsnittsstudie,  

 

n=262 Det fanns en signifikans mellan läkemedel och fall 

under det senaste året. Risken att ramla för patienten 

ökade med antalet läkemedel.  

R 

II 

Kojima T,  

Akishita M, 

Nakamura 

Reducing Cost by 

Reducing Polypharmacy: 

The Polypharmacy 

Att undersöka effekten 

av att 

medicinkonsultation 

Interventionsstudie 74 

(70) 

Studien fann att efter intervention så minskade både 

läkemedlen och kostnaderna hos de som hade fler än 

nio läkemedel och bodde på särskilt boende. 

P 

II 
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T, Nomura 

K, Ogawa S, 

Iijima K, 

Eto M, 

Ouchi Y. 

(2011) 

Japan 

Outcomes Project. 

 

bland de äldre 

människorna inom 

geriatrik kunde minska 

kostnaderna för 

polyfarmaci. 

Olsson I.N, 

Runnamo, 

R., Engfeldt, 

P. (2011) 

Sverige 

Medication quality and 

quality of life in the 

elderly, a cohort study. 

Syftet med studien var 

att se om det fanns ett 

samband mellan 

kvaliteten på 

medicineringen 

livskvalitet. 

Kohortstudie n=150 Det framkom att kvaliteten på förskrivna recept är 

relaterad till livskvalitet. Därför behövs både 

behandlingar och recept kontinuerligt utvärderas 

tillsammans med patienten och förskrivande läkare. 

P 

II 

Onder G; 

Liperoti R; 

Fialova D; 

Topinkova 

E; Tosato 

M; Danese 

P; Gallo PF; 

Carpenter I; 

Finne-

Soveri H; 

Gindin J; et 

al.; 

(2012) 

Italien 

Polypharmacy in Nursing 

Home in Europe: Results 

From the SHELTER 

Study 

Studien gick ut på att 

utvärdera prevalensen 

och egenskaper hos 

patienterna när det gällde 

polyfarmaci hos 

patienter på vårdhem i 

Europa. 

Cross-sectional studie n=4023 Polyfaramci såg hos 2000 patienter och överdriven 

polyfarmaci hos 979 patienter. Överdriven 

polyfaramci hade ett direkt samband med 

multisjuklighet och även depression. 

P 

I 

Teramura_G

rönblad, M., 

Hosia-

Randell, H. 

Murreinen, 

S. & Pitkala, 

K. 

(2010) 

Finland 

Use of proton-pump 

inhibitors and their 

associated risk among 

frail elderly nursing home 

residents. 

Syftet var att undersöka 

användningen av 

protonpumpshämmare 

och vilka risker 

behandlingen medförde 

för de sköra äldre 

patienterna. 

Tvärsnittsstudie n=1987 Studien visade att 433 patienter stod på behandling 

med protonpumpshämmare och att det var faktorer 

som var bland annat förknippade med regelbunden 

användning som dåligt funktionellt status, fler 

sjukdomar, flera läkemedel. 

P 
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Terassi 

M.Rissardo 

L.Peixoto 

J.Salci M 

and .Carreir

a L. 

(2012) 

Brasilien 

Prevalence of drug use in 

institutionalized elderly 

people: a descriptive 

study. 

 

Syftet var att beskriva 

förekomsten av vilka 

läkemedel som 

ordinerats bland de äldre 

som bor i särskilt 

boende. 

Deskriptiv studie av 

kvantitativ data 

n=78 Studien kom fram till att det är vanligt med 

läkemedel bland äldre som lever i särskilt boende. 

466 förskrivna läkemedel fanns bland de 78 

undersökta. 5.97 läkemedel per person. Bland de 

läkemedel som förskrivs finns den som påverkar: 

nervsystemet 36,48 procent, hjärt- och kärlsystemet 

23.17 procent och mag-tarm kanalen 22,94 procent. 

I 

D 

Weng MC1, 

Tsai CF, 

Sheu KL, 

Lee YT, Lee 

HC, Tzeng 

SL, Ueng 

KC, Chen 

CC, Chen 

SC. 

(2013) 

The impact of number of 

drugs prescribed on the 

risk of potentially 

inappropriate medication 

among outpatient older 

adults with chronic 

diseases 

Syftet var att undersöka 

effekten av antalet 

läkemedel som förskrivs 

och är potentiellt 

olämplig medicinering 

för äldre patienter med 

de riskfaktorer som finns 

hos äldre patienter med 

kroniska sjukdomar 

inom öppenvården. 

Retrospektiv studie. n=780 

av 

dessa 

hade 

302 

stycken 

olämpli

g 

medici

nering 

av 

minst 

ett 

läkeme

del 

Studien kom fram till att läkaren måste vara 

misstänksam på äldre som har fler än fem läkemedel 

då risken för riskfaktorer i samband med läkemedel 

är mycket större. 

II 

R 

Vieira de 

Lima TJ, 

Garbin CA, 

Garbin AJ, 

Sumida DH, 

Saliba O. 

(2013) 

Brasilien 

Potentially inappropriate 

medications used by the 

elderly: prevalence and 

risk factors in Brazilian 

care homes. 

Syftet med studien var 

att kontrollera 

förekomsten av och de 

faktorer som är 

förknippade med 

användning av potent 

olämplig läkemedel hos 

äldre brasilianare i 

särskilt boende. 

Tvärsnittsstudie med journal 

granskning under sex 

månader 

 

 

n=268 

(7) 

Av de 1452 läkemedel som ordinerats till denna 

studies äldre hade 215 olika aktiva substanser, varav 

merparten (35,3%) påverkade det centrala 

nervsystemet (CNS). Bland de äldre som använde 

läkemedel dagligen, var det 82,6% tar minst ett 

potent olämpligt läkemedel som antipsykotiska 

(26,5%) och analgetika (15,1%) som är bland de 

vanligaste. Av alla de mediciner som används, var 

32,4% potent olämplig läkemedel och utav dessa var 

29,7% sådana läkemedel som äldre bör undvika 

oberoende av deras tillstånd. 

P 
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