
Abstrakt 
 
Introduktion. Äldre har en ökad känslighet för läkemedel och sämre 
skyddsmekanismer vilket medför ökade risker för biverkningar. Polyfarmaci, att 
behandlas med många läkemedel, är vanligt hos äldre. Behandlingar ska vila på 
vetenskaplig grund och vara gynnsamma för individen. Läkemedelsrelaterade 
problem leder till ökat lidande hos patienterna och ökade kostnader för samhället. 
Sjuksköterskan ska tillgodose äldres behov av avancerad omvårdnad. 
Syfte. Litteraturstudiens syfte var att beskriva viktiga områden för sjuksköterskan att 
fokusera på i samband med äldres läkemedelsbehandling. 
Metod. En systematisk litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar som 
granskats och  bearbetats till att utgöra tre kategorier: problem i samband med 
läkemedelsbehandling av äldre, äldres uppfattning av läkemedel och sjuksköterskans 
roll samt åtta subkategorier: riskfaktorer, biverkningar, obehag, ett nödvändigt ont, 
symtomlindrare, ambivalens, sjuksköterskan som detektiv och prevention. 
Resultat. Polyfarmaci är en stor riskfaktor för läkemedelsrelaterade problem såsom 
bristande följsamhet, dålig patiensäkerhet och biverkningar. De flesta äldre är dock 
tillfreds med sina läkemedel även om de också förknippas med obehag och besvär.  
Diskussion. Sjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera och förebygga 
läkemedelsrelaterade problem hos äldre. Det är dennes uppgift att kontinuerligt 
utvärdera äldres läkemedelsbehandling och ge patienterna adekvat undervisning om 
läkemedlen. 
 
 
Nyckelord 
 
Litteraturstudie, läkemedelsbehandling, multisjukliget, äldre 
 
Examinerande lärare: Anita Pejlert, Prefekt/ lektor 
 
 
 
 

Polyfarmaci 
- ett avancerat problemområde för sjuksköterskan. 

En litteraturstudie om läkemedelsbehandling av äldre 
 

ELEONOR MADSEN 
 

Mittuniversitetet, Sundsvall 
Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad C, 15 hp 
November 2008 

 
 
 

  1



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING………………………………………………………2 

INTRODUKTION……………………………………………………………………3 

Syfte…………………………………………………………………………………..7 

METOD………………………………………………………………………………7 

Litteratursökning……………………………………………………………………...7 

Inklusions- och exklusionskriterier…………………………………………………...9 

Klassificering och värdering av sökta artiklar………………………………………..9 

Data-analys…………………………………………………………………………..10 

Etiskt ställningstagande……………………………………………………………...11 

RESULTAT………………………………………………………………………….12 

Problem i samband med läkemedelsbehandling av äldre …………………………...13 

Riskfaktorer………………………………………………………...…14 

 Biverkningar…………………………………………………………..15 

 Obehag……………………………………………………...….……...15 

Äldres uppfattning av läkemedel………………..………………………….………..16 

Ett nödvändigt ont…………………………………………….……….16 

Symtomlindrare…………………………………………….……….…17 

Ambivalens……………………………………………….…….……..18 

Sjuksköterskans roll…………………………………………………….…..………..19 

Sjuksköterskan som detektiv…………………………….…..………...19 

Prevention…………………………………………….……..………...20 

DISKUSSION…………………………………………………….………………….21 

Metoddiskussion……………………………………………….….……………..…..21 

Resultatdiskussion…………………………………………………………….……..22 

Slutsats………………………………………………………...…………….…….…24 

REFERENSLISTA……………………………………………………….………….25 

BILAGOR 

Bilaga 1 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 

Bilaga 2 Inkluderade artiklar 
Bilaga 3 Granskningsmall 

  2



Introduktion 
 

Sjuksköterskans proffesion är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återupprätta hälsa 

och lindra besvär hos människor oavsett var i livsskedet de befinner sig. Äldre 

människor är i behov av avancerad omvårdnad vilket kräver omfattande kunskaper 

inom både gerontologin, det naturliga åldrandet och inom geriatriken - behandlingen 

av sjukdomar hos äldre (Bondevik och Nygaard, 2005, s. 131 - 134). En av 

målsättningarna med omvårdnad har blivit att hjälpa patienterna så de upplever god 

livskvalitet trots att de befinner sig på olika stadium av hälso- och sjukdomstillstånd 

(Johansson, Dahlström & Broström, 2006). 

 

Att åldras innebär enligt Dehlin och Rundgren (2007) en progressiv försämring av de 

fysiologiska funktionerna vilket leder till en nedsatt förmåga hos organismen att 

bibehålla sin homeostas och en ökad känslighet för sjukdom och död. I vilken 

omfattning och med vilken hastighet åldersförändringarna sker är indivdiuellt men 

kan även påverkas av miljö, kostvanor och livsstil (s.23). Med åldrandet följer också 

en ökad känslighet för läkemedel vilket medför att upptagningen, fördelningen, 

omvandlingen och utsöndringen av läkemedel ur kroppen blir annorlunda än hos 

yngre individer till en följd av att cellernas känslighet både kan öka och minska eller 

på grund av en nedsatt kapacitet i olika organ och i kroppens reglerfunktioner. 

Hjärnans känslighet för många läkemedel ökar, särksilt för psykofarmaka och 

analgetika där en ökad risk för trötthet, förvirrig och fall föreligger. Åldern påverkar 

även blodtrycksregleringen och därmed ökar risken för blodtrycksfall vid användning 

av blodtryckssänkande läkemedel. Äldre har sämre skyddsmekanismer i magsäcken 

med ökade risker för ulcus och blödningar vid behandling av NSAID preparat. Allt 

detta ökar även riskerna för biverkningar (Socialstyrelsen, 2004). 

 

SBU skriver i sin rapport om evidensbaserad äldrevård att äldre personer ofta har 

nedsatt funktion i njurar och lever vilket också påverkar effekterna av 

läkemedelsbehandling. Många äldre är dessutom multisjuka vilket försvårar 

upptäckten av biverkningar eftersom symtom och status kan relateras till sjukdomar 
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eller som en del av det naturliga åldrandet. Rapporteringen av biverkningar är ofta 

undermålig vilket inte direkt bidrar till att åtgärder tas. Polyfarmaci är vanligt hos 

äldre som oftast har flera sjukdomar samtidigt till följd av åldrandeprocessen. De 

vanligaste läkemedlen är mediciner för hjärt- och kärlsjukdomar, psykofarmaka, 

smärtstillande medel och laxermedel. I Sverige använder 90 % av de personer som är 

över 75 år mellan tre – nio läkemedel beroende på boendeform. Hos hemmaboende är 

antal läkemedel tre – fyra medan hos boende på sjukhem varierar antal läkemedel 

mellan sju – nio. Det är stor risk att läkemedlen får en annan effekt än den skulle få 

hos en yngre användare. Läkemedlens effekt kan bli både starkare och svagare än 

beräknat. Enligt rapporten fattas forskning kring flertalet läkemedels verkan på äldre 

användare över 65 år och på äldre över 75 år saknas den helt. Dagens 

läkemedelsforskning grundar sig på mycket yngre användare. Vidare efterlyser 

SBU´s rapport forskning kring farmakokinetik och farmakodynamik i samband med 

olika former av polyfarmaci och även patienternas följsamhet till ordination vilket 

idag är ytterligare ett outforskat område. Läkemedelsrelaterade problem hos äldre i 

Sverige är idag orsak till 5,1 procent av alla inläggningar på sjukhus vilket i sin tur 

leder till stora kostnader för samhället för att inte tala om vilket lidande det innebär 

för patienterna (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003, s. 233 - 

239). 

 

Polyfarmaci definieras något varierande i olika studier. Dehlin och  Rundgren (2007, 

s. 67) beskriver polyfarmaci som att patienten regelbundet tar två eller fler läkemedel 

inom samma terapeutiska ATC-grupp, ibland med onödiga kombinationer och med 

ökade risker för biverkningar.  
 

Lesage (1991) skriver att polyfarmaci är ibland lämpligt och till fördel för 

patienterna. Men termen polyfarmaci är också förknippad med onödig och överdriven 

medicinering såsom att ta tabletter utan uppenbar indikation, användandet av 

dubbletter, interaktioner eller kontraindikationer och olämpliga doser, användandet av 

läkemedel för att lindra biverkningar av andra läkemedel och en förbättrad hälsa i 

samband med avbryten medicinering. 
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Socialstyrelsen har i sin rapport om äldre och läkemedel funnit att äldre använder i 

genomsnitt 8-10 läkemedel per dag. Orsaker till denna polyfarmaci anser de vara 

introduktionen av nya läkemedel på marknaden vilket givit nya 

behandlingsmöjligheter men även bristen på kontinuerlig läkarkontakt och 

läkemedelsordinationer, läkemedelslistor samt bristande rutiner vad gäller 

uppföljning är även orsaker till polyfarmacin. Ytterligare föreligger brister vad gäller 

vilka läkemedel som används och hur de används, doseras och kombineras, som 

exempel kan den omfattande användningen av neuroleptika på sjukhem nämnas. 

Antalet läkemedel är idag den enskilt viktigaste riskfaktorn för biverkningar och 

patientens följsamhet till ordination minskar också påtagligt med ökande antal 

läkemedel. Polyfarmacin komplicerar vården av den äldre patienten och nyttan av 

behandlingen av läkemedel blir svår att förutsäga och bedöma. Upptäckten av 

biverkningar försvåras och kan lätt misstolkas som symtom vilket kan leda till 

ytterligare läkemedelsordinationer. Enligt Socialstyrelsen beror polyfarmacin på 

okunskap om alternativa behandlingsformer och att behandlingen inriktar sig på 

symtom istället för att grundas på diagnos av bakomliggande orsaker. De eftelyser 

också mer skräddarsydda behandlingar utifrån en helhetsbedömning av patienteras 

sjukdomsbild och att patienterna bör ha endast en giltig läkemedelslista. De anser att 

läkemedelsordinationer förnyas slentrianmässigt utan att omprövas (Socialstyrelsen, 

2004).  

 

Läkemedelsterapi med många olika läkemedel tillhör vardagen för äldre boende 

hemma eller på särskilt boende där läkarkontakten är dålig vilket leder till bristande 

uppföljning av deras läkemedelsbehandling. (Dehlin & Rundggren, 2007, s. 35). 

 I en kroatisk studie har man funnit att variablerna polyfarmaci och hög ålder 

disponerar för läkemedelsbiverkningar (Radosˇevic´, Gantumur, & Vlahovic´-

Palcˇevski, 2008). Studier om biverkningar görs i huvudsak på sjukhus och 

biverkningar är i 20 procent av fallen orsaken till sjukhusinläggningen av äldre. 

Studierna visar också att i de flesta fall är det möjligt att förebygga dessa inläggninar 

(Socialstyrelsen, 2004).  
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Den svenska äldreomsorgen är till 95 % finansierad av skatter (Dehlin & Rundgren, 

2007, s. 34). Behandlingar ska vila på vetenskaplig grund och vara gynnsam för 

individen. Som äldre ska man inte behöva diskrimineras på grund av sin ålder och 

inte få samma kvalificerade medicinska bedömning och behandling som yngre 

personer får när de mår dåligt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2003, s. 10).  2004 uppgick landstingens och kommunernas kostnader för vård och 

omsorg till 65-åringar och äldre i Sverige till ca 158 miljarder kronor vilket motsvarar 

6,5 % av BNP (Dehlin & Rundgren, 2007, s. 34).  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står 

beskrivet att det ligger inom sjuksköterskans område att observera och vid behov 

vidta åtgärder gällande förändringar i patientens tillstånd. Sjuksköterskan ska vara 

uppmärksam på patientens egen sjukdomsupplevelse och med adekvata åtgärder 

lindra lidande i största möjliga utsträckning. Sjuksköterskan arbetar självständigt och 

ska med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patienterna 

välbefinnande vid undersökningar och behandlingar. Sjuksköterskan ska ifrågasätta 

oklara instruktioner eller ordinationer och motverka komplikationer genom att följa 

upp patientens tillstånd efter undersökningar och behandlingar. Sjuksköterskan ska 

även motivera patienterna till att följa råd i samband med behandlingar. 

 

Ett av målen med den här litteraturstudien är att undersöka följderna av polyfarmaci 

hos äldre för att som sjuksköterska kunna ge dem god omvårdnad.  
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Syfte 
 
Litteraturstudiens syfte är att beskriva viktiga områden för sjuksköterskan att 

fokusera på i samband med äldres läkemedelsbehandling.  

 

Vad säger den senaste forskningen om polyfarmaci hos äldre? Vilken är äldres 

upplevelse av att ha polyfarmaci? Kan polyfarmaci undvikas eller förbättras och 

isåfall hur? 

 

Metod 

 
För att besvara syfte har en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudier innebär att 

enligt vetenskapliga regler sammanfatta och diskutera den aktuella forskningen som 

finns inom ett valt område. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder ska vila på 

vetenskaplig grund (Forsberg & Wengström, 2003, s. 20 – 21). 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökts enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 76 – 87) på 

databasen Pubmed. Tre olika sökningar med MeSH-termer och facktermer gjordes 

för att uppnå ett relevant urval. Sökningarna redovisas i tabell 1. Totalt hittades efter 

tre sökningar 211 för studien relevanta artiklar. Även manuell sökning i referenslistor 

har gjorts. 
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Tabell 1 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Valda artiklar  

till granskning 

Pubmed 080529 

Sökning 1 Limits:  

ages 65+ 

 

polypharmacy 

      

       1 054 

 

  

elderly 

 

1 686 290 

 

  

quality of life 

     

     37 276 

 

  

polypharmacy AND elderly 

      

       1 054 

 

  

polypharmacy AND elderly AND 

quality of life 

            

          77 

  

 6 

 

Pubmed 080530 

Sökning 2 Limits:  

published  

last 5 years 

 

drug related problems 

        

       3 059 

 

 

 

 

elderly 

  

   635 649 

 

  

nurs* 

     

     89 113 

 

  

drug related problems AND elderly  

       

       1 052 

 

  

drug related problems AND elderly 

AND nurs* 

            

            88 

 

 5 

Pubmed 080915 

Sökning 3 

Inga limits 

 

polypharmacy 

        

       2 274 

 

  

adherence 

     

    49 287 

 

  

compliance 

    

    83 229 

 

  

polypharmacy AND adherence 

           

          98 

 

  

polypharmacy AND adherence AND 

compliance 

           

          46 

  

 3 

          

        211 

 

14 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var artiklar som handlade om äldre, läkemedelsbehandling 

och/eller polyfarmaci och därmed motsvarade syftet med studien. Artiklarna skulle 

vara av medel eller hög kvalitet enligt SBU (1999: 3, s. 14 – 15). Eklusionskriterier 

var rewier, ej vetenskapliga artiklar och artiklar med för studien orelevanta specifika 

inriktningar. 

 

Klassificering och värdering av sökta artiklar 
För värdering av vetenskapliga artiklar har klassificering gjorts enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (1999:3, s. 14– 15). Därefter har 

artiklarna delats in i följande grupper: 

 

RCT - Randomiserad kontrollerad studie, vilket är en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

 

CCT - Kontrollerad klinisk studie, vilket är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp utan randomisering. Man kan också använda 

en kontrollgrupp som finns sedan tidigare. 

 

DS - Deskriptiv studie, är studier som beskriver ett visst status, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp. Ingen kontrollgrupp används.  

 
K - Kvalitativ studie i vilken data från intervjuer, berättelser eller observationer 

analyseras. Syftet är att fånga den levda erfarenheten.  

 

De artiklar som valdes till granskning har bedömts och värderats utifrån en tregradig 

skala (SBU, 1999:3) till klassificering; hög vetenskaplig kvalitet (I), medel 

vetenskaplig kvalitet (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), se bilaga 1. Artiklar 

relevanta för resultatet ska inneha klassificering (I) eller (II). 
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Data-analys 
För att få möjliget att se problem ur olika perspektiv och därigenom förstå 

verkligheten bättre kan systematiska litteraturstudier omfatta både kvantitativ och 

kvalitativ forskning vilket också kan vara nödvändigt vid studier i outforskade ämnen 

där det inte finns så mycket material.  Att göra en systematisk innehållsanalys innebär 

att data bearbetas och sammanställs med fokus på att identifiera viktiga sammanhang 

som sedan kan kategoriseras för att få en meningsfull struktur. Man går från helhet 

till delar och kommer så fram till en ny helhet vilket blir litteraturstudiens resultat 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 174-182).  

Materialet  bearbetas  genom granskning i olika faser enligt urvalsprocessen 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 82 – 87). 

 

Fas ett 

I denna fas skedde en genomgång och översiktsläsning av 211 titlar och abstrakt. Av 

dessa 211 artiklar valdes 14 artiklar vilka handlade om läkemedelsbehandling och 

polyfarmaci hos äldre. De andra 197 artiklarna valdes bort då de ej motsvarade syfte.   

 

Fas två 

Valda artiklar lästes i sin helhet, granskades och värderades enligt (SBU, 1999:3).  

Ytterligare fyra artiklar tillkom via manuell sökning i referenslistor. Av dessa 18 

artiklar inkluderades 13 i studien varav fyra av hög kvalitet och nio av medel kvalitet, 

se bilaga 2. Som hjälp vid bedömning av kvaliteten användes en granskningsmall 

(Hellzén, Johanson, & Pejlert, 1999), se bilaga 3. Litteraturstudiens resultat grundas 

på de fynd som kommit fram genom granskning och analys av de 13 inkluderade 

artiklarna. Fem artiklar exkluderas på grund av att innehållet ej var relevant för 

studiens syfte eller för att de hade låg vetenskaplig kvalitet. De exkluderade artiklarna 

handlade om äldre patienter med hjärtsvikt, bördan av sjukdom hos diabetespatienter, 

rapportering av följsamhet till blodtrycksmedicin, försök att reducera polyfarmaci 

samt medicinering inom primärvården. 
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Fas tre 

Materialet bearbetades och sammanställdes i följande tre huvudkategorier:  

Problem i samband med läkemedelsbehandling av äldre (med subkategorierna; 

riskfaktorer, biverkningar och obehag), Äldres uppfattning av läkemedel (med 

subkategorierna; ett nödvändigt ont, följsamhet och ambivalens) och Sjuksköterskans 

roll (med subkategorierna; sjuksköterskan som detektiv  och prevention.  

 

För utformning av referenslista och referenser har Backman (1998) använts. 

 
Etiskt ställningstagande  
Studier som ska ingå i en litteraturstudie bör enligt Forsberg och Wengström (s. 73 – 

74) vara granskade av en etisk kommitté eller ha gjort noggranna etiska 

överväganden. Vidare bör alla artiklar som ska ingå i en litteraturstudie redovisas och 

därefter arkiveras i tio år. I litteraturstudier ska alla resultat visas, både de som stöder 

och inte stöder forskarhypotesen.  
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Resultat  
 

Resultatet bygger på 13 artiklar där 10 är av kvantitativ design och tre är av kvalitativ 

design. Kvaliteten är bedömd som hög i sex artiklar, resterande som medelhög. Två 

studier utfördes i USA, fyra från Sverige, två från Storbritannien, två från Finland och 

tre från Australien.  

 

Resultatet presenteras i följande kategorier och subkategorier: 

 

Problem i samband med läkemedelsbehandling av äldre  

- Riskfaktorer 

- Biverkningar 

- Obehag 

 

Äldres uppfattning av läkemedel  

- Ett nödvändigt ont 

- Följsamhet 

- Ambivalens 

 

Sjuksköterskans roll  

- Sjuksköterskan som detektiv 

- Prevention 

 

Varje kategori inleds med en tabell som presenterar artiklarna för att göra arbetet mer 

överskådligt.  
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Problem i samband med läkemedelsbehandling av äldre  
 
Artikelöversikt, tabell 1: 
Författare, år, land 

 
Titel  
 

Deltagare 
 

Design/intervention Kvalitet
 

Bergdahl, Gustavsson, 
Kallin, von Heideken 
Wågert, Lundman, 
Bucht, Gustafson, 
2004, Sverige 

Depression among the 
oldets old: the Umeå 
85+ study 
 

N = 242 
Bortfall = 106 

Deskriptiv DS (II) 

Bergqvist, Ulfvarson, 
Andersén-Karlsson & 
von Bahr, 
2008, Sverige 

A nurse-led 
intervention for 
identification of 
drugrelated problems 

N = 80 
Bortfall = 50 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Intervention 

DS ((II) 

Griffiths, Johnson, 
Piper & Langdon, 
2004, Australien 

A nursing intervention 
for the quality use of 
medicines by elderly 

N = 48 
Bortfall = 63 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Intervention 

CCT 
(II) 

Johnson, Griffiths, 
Piper & Langdon, 
2005, Australien 

Riskfactors for an 
untoward medication 
event among elders 

N = 111 
Bortfall = 2 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Intervju/Enkät 

DS (II) 

Lampela, Hartikainen, 
Sulkava, Hupponen,  
2007, Finland 

Adverse drug effects 
in elderly people  

N = 404 
Bortfall = 96 

Randomiserad DS (II) 

Linjakumpu, 
Hartikainen, Klaukka, 
Veijola, Kivelä & 
Isoaho, 
2002, Finland 

Use of medications 
and polypharmacy are 
increasing among the 
elderly 

Första studien 
N = 1196 
Bortfall = 164 
Andra studien N = 
1260, Bortfall = 
336 

Prospektiv 
Intervju 

CCT (I) 

Mannheimer, 
Ulfvarson, Eklöf, 
Bergqvist, Andersén-
Karlsson, Pettersson, 
von Bahr,2006,Sverige  

Drugrelated problems 
and 
pharmacotherapeutic 
advisory intervention 
at at medicine clinic 

N = 300 Randomiserad 
kontrollerad 
intervention 

RCT (I) 

Sorensen, Stokes, 
Purdie, Woodward & 
Roberts, 
2005 , Australien 

Medicine management 
at home, medicine-
related riskfactors 
associated with poor 
health outcomes 

N  = 204 
Bortfall = 61 

Deskriptiv DS (II) 

Tjia, Givens, 
Karlawish, Okoli-
Umeweni, Barg 
2008, USA 

Beneath the surface: 
discovering the 
unvoiced concerns of 
older adults  

N = 22 
Bortfall = 1 

Kvalitativ studie K (I) 

Williams, Shaw, 
Durrant, Crinson, 
Paglian, de Lusignan, 
2005, Storbrittanien 

Patient perspectives of 
multiple medications 
versus combined pills 

N = 92 Kvalitativ. 
Fokusgruppsintervju.

K (II) 
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Riskfaktorer  
 
Johnson, Grifftiths, Piper & Langdon (2005) har i sin studie funnit följande 

indikatorer för att ligga i riskzonen för en ogynnsam läkemedelsbehandling: ”12 eller 

fler läkemedel per dag”, ”många olika förskrivare”, ”vårdgivares tillgänglighet” och 

”bortglömd, ej tagen medicindos”. Riskfaktorn ”12 eller fler läkemedel per dag” är 

starkt korrelerad till komplex läkemedelsbehandling och en stark indikator på 

ickeföljsamhet hos deltagarna i denna studie. Det är också en riskfaktor som torde 

vara lätt att upptäcka för all sjukvårdspersonal.  

 

Linjakumpu, Hartikainen, Klaukka, Veijola, Kivelä och Isoaho (2002) beskriver 

läkemedelsanvändning som delvis nödvändig men att polyfarmaci ökar 

säkerhetsproblemen och enligt Bergqvist, Ulfvarson, Andersén-Karlsson och von 

Bahr (2008) är polyfarmaci den huvudsakliga riskfaktorn för läkemedelsrelaterade 

problem men hög ålder, nedsatt njurfunktion, och behandling med Waran eller 

antiepileptika ökar också risken för att utveckla läkemedelsrelaterade problem.  

 

Bergdahl, Gustavsson, Kallin, von Heideken Wågert, Lundman, Bucht och Gustafson 

(2004) fann i sin studie att en riskfaktor för depression hos äldre äldre var att ha 

många läkemedel. 

 

Bland äldre som själva hanterar sina läkemedel kan 75 % räkna upp namnen och 

utseendet på dem och tidpunkten de ska ta den på men de har ingen kunskap om 

varför de ska ta tabletterna vilket kan leda till icke-följsamhet (Griffiths, Johnson, 

Piper & Langdon, 2004). Williams, Shaw, Durrant, Crinson, Paglian och de Lusignan 

(2005) redovisar att störningar i patienternas läkemedelsrutiner såsom ändrade 

ordinationer och förändringar i vardagen leder till bristande följsamhet. 

 

Följande riskfaktorer för läkemedelsrelaterade problem och låg hälsa är ”bristande 

administeringsrutin”, ”dubbla förskrivningar”, ”hamstring”, ”förvirring kring 

läkemedlets generiska namn och salunamn” och ”flera förvaringsplatser”. Dessa är 
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viktiga att identifiera vilket lättast sker med hembesök. Många riskfaktorerna kan 

undvikas genom patientinformation enligt Sorensen, Stokes, Purdie, Woodward och 

Roberts (2005).  

 

Mannheimer, Ulfvarson, Eklöf, Bergqvist, Andersén-Karlsson, Pettersson och von 

Bahr (2006) redovisar att läkemedelsrelaterade problem kan vara överskattade som 

ökad risk för återinläggning på sjukhus eller döden. De flesta läkare är väl medvetna 

om och vidtar adekvata åtgärder för att undvika de mest uppenbara riskerna. 

Författarna redovisar att de läkemedel som ger ett stort informationsbehov hos 

patienterna är neuroleptika, anxiolytika och hypnotika. 

 

Biverkningar 

I studien av Lampela, Hartikainen, Sulkava och Hupponen (2007) förekom 

biverkningar till följd av polyfarmacin hos 11,4 % av deltagarna, enligt dem själva, 

medan en läkare kunde konstatera biverkningar hos 24 % av deltagarna.  

 

Williams et al. (2005) har i sin studie funnit att de mest förekommande 

biverkningarna vid polyfarmaci är sömnsvårigheter, fysisk smärta, illamående, 

matsmältningsbesvär, halsbränna och ett överdrivet urineringsbehov.  

 

Obehag 

Patienterna tolererar obehaget att svälja ett stort antal tabletter och några hade också 

utvecklat strategier för att minska besvären genom att antingen tugga tabletterna eller 

sprida ut dem över dagen. Patienterna i studien rapporterade även vilket bestyr de 

hade med att öppna många och svåra förpackningar och att det vållade dem mycket 

bekymmer att dosera och organisera dem rätt. En del bad om att få sina läkemedel på 

burk istället för i kartor. Diuretikabehandling upplevs som särksilt besvärande 

eftersom patienterna ständigt måste tänka på att ha en toalett nära till hands (Williams 

et al., 2005). 
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Äldres uppfattning om läkemedel 
 
Artikelöversikt, tabell 2: 
Författare, år, 
land 

 

Titel Deltagare 
 

Design/intervention Kvalitet 

Fincke, Miller & 
Spiro,  
1998, USA 

The interaction of 
patient perception of 
overmedication with 
drug compliance 

N = 1256 
Bortfall = 392 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Deskriptiv 
Enkäter 

DS (II) 

Holmqvist, 
Svensson, 
Höglund, 
2005, Sverige 

Perceived anxiety, 
depression and 
sleeping problems in 
relation to 
psychotropic drugs 

N = 93 
Bortfall = 7 

Tvärsnittsstudie 
Enkät 

DS (II) 

Linjakumpu, 
Hartikainen, 
Klaukka, Veijola, 
Kivelä & Isoaho, 
2002, Finland 

Use of medications 
and polypharmacy are 
increasing among the 
elderly 

Första studien 
N = 1196 
Bortfall = 164 
Andra studien 
N = 1260 
Bortfall = 336 

Prospektiv 
Intervju 

CCT (I) 

Sorensen, Stokes, 
Purdie, 
Woodward, 
Roberts, 2005, 
Australien.  

Medicine management 
at home, medicine-
related riskfactors 
associated with poor 
health outcomes 

N  = 204 
Bortfall = 61 

Deskriptiv DS (II) 

Tjia, Givens, 
Karlawish, Okoli-
Umeweni, Barg, 
2008, USA 

Beneath the surface: 
discovering the 
unvoiced concerns of 
older adults  

N = 22 
Bortfall = 1 

Kvalitativ K (I) 

Townsend, Hunt & 
Wyke, 2003, 
Skottland 

Managing multiple 
morbidity in midlife, 
attitudes to drugs 

N = 20 
Bortfall = 3 

Kvalitativ K (II) 

Williams, Shaw, 
Durrant, Crinson, 
Paglian, de 
Lusignan, 2005, 
Storbritannien. 

Patient perspectives of 
multiple medications 
versus combined pills 

N = 92 Kvalitativ 
Fokusgruppsintervju 

K (II) 

 
 
Ett nödvändigt ont 

Enligt Williams et al. (2005) upplever patienterna läkemedel som ovälkomna men 

nödvändiga. Trots nyttan är läkemedlen förknippade med obehag och ångest. För att 

få en fungerande läkemedelsbehandling är rutiner viktiga och patienterna utvecklar 

olika strategier för att integrera läkemedlen i det vardagliga livet. Olika kom-i-håg 

hjälpmedel och dosetter är till hjälp. Studien visar att desto mer komplex en 

läkemedelsbehandling är desto mer viktig blir rutinerna för en fungerande terapi.  
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40 % av patienterna i studien av Tjia, Givens, Karlawish, Okoli-Umeweni och Barg 

(2008) önskade att de inte behövde ta sin medicin. Den dagliga uppgiften att ta alla 

dessa läkemedel upplevdes som en börda, ett nödvändigt ont, men uppgiften 

accepterades dock eftersom den ansågs vara viktig för hälsan. Endast en patient av 22 

uttryckte dock en bokstavlig önskan vid möte med sin doktor om att få minska ned på 

antal tabletter medan två deltagare uttryckte att om doktorn ansåg medicinen 

nödvändig så skulle de ta den utan att ifrågasätta.  

 

Patienter med polyfarmaci upplever sin hälsa som dålig och är missnöjda med sina liv 

(Linjakumpu et al., 2002). Polyfarmaci och därigenom tillkomna 

läkemedelsrelaterade riskfaktorer är korrelerat till låg hälsa (Sorensen et al., 2005).  

 

Följsamhet 

32 % tyckte att deras medicinbehandling inte var till besvär och inte heller att det var 

svårt att vara följsamma till behandlingen. 27 % var mycket tacksamma för sin 

medicin eftersom den lindrade symtom och hjälpte dem att upprätthålla sin funktion. 

De tyckte att polyfarmaci inte medförde några inskränkningar att utföra basala eller 

instrumentala ADL (Tjia et al. 2008). 

 

I en annan studie ansåg fyra procent av deltagarna att de tog för mycket läkemedel 

medan 95 % tyckte att de hade rätt mängd läkemedel. Endast en procent av deltagarna 

kände att de hade för lite medicin. De fyra procent som tyckte att de hade för mycket 

mediciner rapporterade även flera läkemedelsrelaterade problem, sämre följsamhet 

och fler biverkningar än de andra deltagarna. Även deras egenupplevda hälsostatus 

var sämre än övriga deltagares (Fincke, Miller & Spiro, 1998). 

 

 

 

 

 

  17



Ambivalens 

Holmqvist, Svensson & Höglund (2005) redovisade i sin studie att 58 % av 

deltagarna var väldigt nöjda med sin läkemedelbehandling, 26 % var varken nöjda 

eller missnöjda och 16 % var missnöjda. Då deltagarna i studien fick möjlighet att ge 

en egen kommentar valde 80 % att inte kommentera. Bland de kommentarer man fick 

var de vanligaste: ”det är bara att svälja och se glad ut”, ”vi får för många tabletter” 

och ”man kan inte medicinera bort problem som beror på ålder”. 

 

Townsend, Hunt och Wyke (2003) redovisar att multisjuka på många sätt är 

ambivalenta inför sin medicin. Samtidigt som de hyser stor motvilja gentemot 

medicinerna och vill vara fria från dem vill de också vara symtomfria och ha en 

känsla av att leva ett normalt liv. Medicinerna hjälper dem till en fungerande funktion 

och en roll i det sociala livet. Ansvar och moral inför samhället som arbetare eller 

socialt som familjemedlem trots svår sjukdom gjorde också att deltagarna fortsatte 

följa sin läkemedelsbehandling. Även omgivningens inställning gentemot 

läkemedelsbehandling kan variera. En patient uttryckte att det var jobbigt när bekanta 

ifrågasatte varför denne måste stoppa i sig läkemedel hela tiden. Andra tyckte att 

läkemedel fick dem att framstå som en person med dålig hälsa och att det gav en 

känsla av att vara dysfunktionell. Läkemedel framstod i vissa fall som ett hot mot ens 

egen identitet. Även fast att medicinen reglerade symtom återupplevdes inte den 

identitet man haft innan man blev sjuk. 
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Sjuksköterskans roll  
 
Artikelöversikt, tabell 3: 
Författare, år, land 

 
Titel 
 

Deltagare
 

Design/intervention 
 

Kvalitet 

Bergqvist, 
Ulfvarson, 
Andersén-Karlsson 
& von Bahr, 2008, 
Sverige 

A nurse-led 
intervention for 
identification of 
drugrelated problems 

N = 80 
Bortfall = 50 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Intervention 

DS ((II) 

Griffiths, Johnson, 
Piper & Langdon, 
2004, Australien 

A nursing intervention 
for the quality use of 
medicines by elderly 

N = 48 
Bortfall = 63 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Intervention 

CCT (II) 

Mannheimer, 
Ulfvarson, Eklöf, 
Bergqvist, 
Andersén-
Karlsson, 
Pettersson, von 
Bahr, 2006, 
Sverige 

Drugrelated problems 
and 
pharmacotherapeutic 
advisory intervention at 
at medicine clinic 

N = 300 Randomiserad 
kontrollerad 
intervention 

RCT (I) 

Townsend, Hunt & 
Wyke, 2003, 
Skottland 

Managing multiple 
morbidity in midlife, 
attitudes to drugs 

N = 20 
Bortfall = 3 

Kvalitativ  K (II) 

 
 
Sjuksköterskan som detektiv 
 
Griffiths et al. (2004) anser att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att upptäcka 

och förebygga läkemedelsrelaterade problem. Genom att förbättra patienternas 

kunskaper så ökar deras förmåga att själva handhava sina läkemedel på ett 

betryggande sätt. Studien visar att patienter som får undervisning och rådgivning om 

sina läkemedel av sjuksköterskor har bättre kunskaper om sin medicin vilket leder till 

bättre följsamhet. Sjuksköterskan har den närmaste kontakten med patienterna och 

det är på dennes ansvar att fastställa vidden av läkemedelsanvändningen, ett rent 

detektivarbete. Om sjuksköterskan identifierar något av följande läkemedelsrelaterade 

problem; komplexa behandlingar, dålig följsamhet, nedsatt förmåga att admininstrera, 

polyfarmaci, allergier eller biverkningar så ska sjuksköterskan hjälpa patienterna att 

få läkarkontakt.  

 

Även Bergqvist et al. (2008) betonar att sjuksköterskans unika roll som vårdgivare 

ger tillfällen till upptäckt av många läkemedelsrelaterade problem. Det är 

sjuksköterskans arbetsuppgift att observera hur patienter svarar på behandlingen. 
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Prevention 

Bergqvist et al. (2008) har utprovat en strukturerad modell vilken visade sig hjälpa 

sjuksköterskan med att identifiera läkemedelsrelaterade problem vilka troligen inte 

hade upptäckts annars. Modellen anses hjälpa till att ombesörja en säkrare och mer 

effektiv läkemedelsbehandling. Modellen bestod av tre hjälpmedel som var 

vägledande för sjuksköterskan att identifiera läkemedelrelaterade problem. 

Hjälpmedel ett var ”Symptoms assessment form” (SYM) vilket innehåller de 

vanligast förekommande symtomen orsakade av de mest använda läkemedlen och en 

skala där patienten bedömer i vilken utsträckning symtomen orsakar obehag, 

Hjälpmedel två var att beräknande av kreatinin clearance genom att använda 

Cockcroft-Gault formeln. Hjälpmedel tre var ”Drug-Interaction Assessment” (DIA) 

vilket identifierar läkemedelsinteraktioner (drug drug interactions) genom JANUS, ett 

dataprogram designat att larma vid kontraindicerade läkemedel av klinisk significans. 

Av dessa hjälpmedel var SYM det som mest bidrog till att identifiera 

läkemedelsrelaterade problem. 

 

Hos patienter som själva sköter sin medicin kan sjuksköterskan hjälpa till att öka 

följsamheten genom att diskutera med patienten om hur behandlingen fungerar och 

på så sätt tolka hur patienten själv upplever sin följsamhet, identifiera risker och 

förebygga dem. Sjuksköterskan kan genom att använda ett enkelt faktablad om 

mediciner i kombination med rådgivning ge ökade kunskaper hos patienterna och 

därmed förbättras följsamheten vid självmedicinering (Griffiths et al., 2004).  

 

Att förbättra säkerheten i samband med läkemedelsbehandling har flera vinster. Om 

vårdpersonal är uppmärksam på risker och en förbättrad användning av läkemedel 

uppnås kan många problem för patienterna undvikas och samtidigt minskas 

samhällets kostnader för vård. Patienterna torde också uppleva ökad livskvalitet och 

välmående (Mannheimer et al., 2006). 

 

  20



Townsend et al. (2003) menar att ökad följsamhet, förbättrad hälsa och ekonomisk 

förtjänst bara kan uppnås genom att vårdgivaren sätter sig in i och förstår patientens 

upplevelse av läkemedelsbehandlingen. Med större tonvikt på  patienten själv som 

expert uppnås en genuin beslutsprocess mellan patient och vårdgivare vilket bara kan 

ske om båda parter har en förståelse för att läkemedelsbehandling av multisjuka är 

både komplex och tvetydig.  

 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Effekter av omvårdnadsåtgärder vid polyfarmaci är ett outforskat område vilket också 

påpekades i många studier (Bergqvist et al. 2008; Fincke et al. 1998; Griffiths et al. 

2004; Johnson et al. 2005; Mannheimer et al. 2006; Tjia et al. 2008; Townsend et al. 

2003; Williams et al. 2005). Det saknas i nuläget studier som direkt svarar mot den 

här litteraturstudiens syfte. Därför har nio artiklar trots medelkvalitet inkluderats då 

de innehöll data som ändå var relevant för syftet. Anledning till att de bedömdes som 

medelkvalitet var att de presenterade preliminära slutsatser och vidare studier i 

området måste göras för att kunna fastställa ett högt bevisvärde. De inkluderade 

artiklarna har vid bedömningen hållit en för övrigt hög kvalitet och är aktuella i årtal. 

Vid litteraturstudiens början genomsöktes även databaserna Cinahl och Blackwell 

Synergy efter för studien relevanta artiklar men inga fynd gjordes där. 

 

Tio av de 13 inkluderade artiklarna har ett tydligt etiskt resonemang. Två av de tre 

studierna som inte tydligt nämnde etiska överväganden ingick i större vetenskapliga 

studier vilka antas på grund av sina storlekar vara godkända av etisk kommitté. Den 

sista artikeln utan etiska överväganden var av kvalitativ ansats och av för övrigt hög 

kvalitet och inkluderades därför då litteratursökningen resulterat i litet antal studier av 

kvalitativ ansats. Litteraturstudien redovisar resultat som både stöder och inte stöder 

frågeställningarna enligt etiskt resonemang.  

 

En brist med arbetet kan vara att författaren har arbetat ensam vilket resulterat i att 

innehållsanalysen skett ur en synvinkel. Materialet har dock noggrant bearbetats 
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enligt Forsberg och Wengström (2003); Granskär och Höglund-Nielsen (2008) vilket 

stärker studiens trovärdighet. Författarens bearbetning av inkluderade artiklar har haft 

som målsättning att vidareförmedla det ursprungliga budskapet men vissa ringa 

språkförbistringar kan ha förekommit. Några av titlarna i artikelöversiktstabellerna i 

resultatet har på grund av platsbrist förkortats. 

 
Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte är att beskriva viktiga områden för sjuksköterskan att 

fokusera på i samband med äldres läkemedelsbehandling. Resultatet besvarar syftet 

utifrån tre kategorier, problem i samband med läkemedelsbehandling av äldre, äldres 

uppfattning av läkemedel och sjuksköterskans roll. Studien visar på ett starkt stöd för 

att polyfarmaci innebär stora risker för patienterna i form av läkemedelsrelaterade 

problem. Äldre använder mycket läkemedel och är ofta nöjda med sin behandling 

(Fincke et al., 1998; Tjia et al., 2008). Men läkemedelsrelaterade problem 

förekommer i stort antal och riskfaktorerna är många. De huvudsakliga problemen 

som kan uppstå vid läkemedelsbehandling är bristande följsamhet, dålig 

patientsäkerhet och biverkningar. Alla dessa problem leder till dålig hälsa. 

Polyfarmaci var den största riskfaktorn som skapade mest problem (Bergqvist et al., 

2008; Johnson et al., 2005) såsom även beskrevs i introduktionen av denna 

litteraturstudie (Socialstyrelsen, 2004). En ytterligare riskfaktor av betydelse visade 

sig vara dålig kunskap hos patienterna om medicinens egentliga effekt (Griffiths et al. 

2004) vilket måste leda till att patienterna inte vet om medicinen faktiskt hjälper. 

Studien visar också att läkare är mer uppmärksamma på biverkningar än vad 

patienterna själva är (Lampela et al., 2007) och vidtar i regel åtgärder för att 

minimera risker (Johnson et al., 2005; Mannheimer et al., 2006). Mannheimer et al. 

(2006) menar också att det inte är möjligt att förebygga alla problem utan viktigast är 

att identifiera de problem i samband med läkemedel som är möjliga att förebygga och 

hur man ska göra det. Det är dock sjuksköterskan som har den mesta kontakten med 

patienterna och dennes uppgift att förmedla läkarkontakt när patienterna har behov av 

det (Lampela et al., 2007).  Socialstyrelsen (2008) har i en rapport från Västra 

Götaland och Halland undersökt kvalitetsbrister i samband med läkemedelshantering 

på 21 vårdhem och redovisar där på brister i arbetsrutinerna vilka kan medföra risker 
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för patientsäkerheten. Även om alla vårdhem hade riktlinjer för hur läkemedels-

hantering ska gå tillväga så var ansvarsfördelningen och läkemedelsordinationerna 

ofta otydliga. Det saknades uppgifter om kontraindikationer och riktlinjer för både 

dokumentation och för byte mellan synonympreparat. 

 

De flesta äldre känner sig nöjda med sina mediciner men de som uppger att de har för 

många känner också stort obehag. Det förekommer tvetydiga inställningar, äldre vill 

inte äta en mängd läkemedel men inte heller plågas av sina sjukdomar eller 

ålderskrämpor (Holmqvist et al., 2005; Fincke et al., 1998; Tjia et al., 2008; 

Townsend et al.,2003). En äldre studie om patienters åsikter om läkemedel (Britten, 

1994) redovisar också delade meningar. Läkemedel sågs antingen som farliga, 

beroendeframkallande eller att behandlingen kunde vara sämre än de symtom man 

sökte behandling för. En inställning var att läkemedel enbart lindrade symtom istället 

för att bota sjukdom.  Men även positiva inställningar förekom och man var glad att 

ha tillgång till fördelarna med modern medicin. 

Sjuksköterskan har en unik roll i sitt patientnära arbete och kan genom att notera 

riskfaktorer förebygga läkemedelsrelaterade problem. Det finns hjälpmedel såsom 

checklistor och frågeformulär men även provtagningar kan behövas för prevention av 

läkemedelsrelaterade problem (Bergqvist et al., 2008; Griffiths et al., 2004). 

Sjuksköterskan har ett omfattande åtagande i sin vård av äldre vad gäller 

läkemedelsbehandling. Denne kan genom att sätta sig in i patienternas dagliga rutiner 

förbättra deras läkemedelsterapi och minimera den komplexa polyfarmacin. 

(Bergqvist et al., 2008; Griffiths et al., 2004; Johnson et al., 2005). Sjuksköterskan 

kan även med information höja patienternas kunskaper om sina läkemedel och 

därigenom förbättra följsamhet och  patientsäkerheten (Sorensen et al., 2005). Enligt 

Klang Söderkvist (2001, s. 81) är det av stor betydelse att förstå vilken inställning till 

medicinen patienten själv har för att uppnå en god kommunikation. 

 

Studier med fokus på  patienternas upplevelse av polyfarmaci saknas. Denna studie 

visar på att det finns ett stort behov av forskning inom området. Vidare skulle även ett 

tydliggörande av termen polyfarmaci behövas (Linjakumpu et al. 2002). Från SBU, 
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Statens beredning för medicinsk utvärdering, väntas en aktuell gul rapport om 

läkemedelsrelaterade problem hos äldre patienter under hösten 2008.  

 

 

Slutsats 

Polyfarmaci kan inte undvikas helt. Många äldre är beroende av läkemedel för att 

kunna leva ett normalt liv. Det är dock troligt att många äldre biter ihop och lider i det 

tysta därför att läkemedelsbehandlingen är otillräcklig. Polyfarmaci leder till att 

utvärderingen av läkemedelsbehandlingen blir mer komplicerad. Det är svårt att skilja 

biverkningar från symtom av sjukdom eller effekter av det naturliga åldrandet. I vår 

moderna tid finns många behandlingsmöjligheter och strävan efter den optimala 

behandlingen måste prioriteras.  

 

Det är möjligt för sjuksköterskan att förbättra äldres läkemedelsbehandling och 

undvika negativa följder av polyfarmaci genom att ha en helhetssyn kring patientens 

sjukdomsbild. Genom samtal kan sjuksköterskan förstå hur patienten upplever sin 

behandling och ta reda på inställningar och attityder. Patientundervisning skulle 

kunna förbättra inte bara kunskaperna om mediciner och biverkningar utan även 

förändra patientens inställning till sin behandling. Behovet att stärka patienternas jag-

bild är stort. God omvårdnad består av att bistå de äldre, granska deras mediciner och 

lyssna på deras egna erfarenheter och upplevelser av behandlingen. Det är också 

sjuksköterskans uppgift att vidta åtgärder då problem uppdagas och ombesörja att 

patienten får en läkarkontakt och att medicinerna gås igenom. På så vis kan 

läkemedelsrelaterade problem förebyggas och äldre kan uppleva bättre livskvalitet. 
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BILAGA 1 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 
med kvantitativ eller kvalitativ metod  
 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
RCT 
Randomiserad  
Kontrollerad 
Studie 

Större välmonitorerad 
multicenter-studie 
med adekvat 
beskrivning av 
protokoll, material 
och metoder 
inklusive 
behandlingsteknik 
Patientmaterialet 
tillräckligt stort för 
att besvara 
frågeställningen. 

   - Randomiserad studie 
med för få patienter 
och/eller för många 
delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt 
antal patienter, 
otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall. 

CCT 
Kontrollerad 
Klinisk 
studie 

Väldefinierad 
frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter och 
adekvata statistiska 
metoder. 
 

  - Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder 

DS 
Deskriptiv  
studie 

Stort konsekutivt 
patientmaterial som 
är väl beskrivet och 
analyserat med 
adekvata statistiska 
metoder (t ex multi-
variatanalys, fall–
kontrollmetodik, 
etc). Lång 
uppföljning. 
 

   - Begränsat 
patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort 
uppföljning eller 
inadekvata 
stastistiska metoder. 

K 
Kvalitativ studie 

Väldefinierad 
frågeställning. 
Relevant och tydligt 
beskrivet urval. 
Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Logiskt 
och begripligt 
beskrivna   
tolkningar och 
slutsatser.   
God 
kommunicerbarhet 
och   
replikerbarhet. 
 

  - Vagt definierad 
frågeställning. 
Otydligt beskrivet 
urval. Otillräcklig 
beskriven 
datainsamling och 
analysmetod.Vagt 
beskrivna tolkningar 
och  slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet 
och replikerbarhet. 
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Inkluderade artiklar 
Författare, 
årtal, land 
 

Titel 
 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Bergdahl, Gustavsson, 
Kallin, von Heideken 
Wågert, Lundman, 
Buch & Gustafson 
2004 
Sverige 

Depression among 
the oldest old: the 
Umeå 85+ study 

Undersöka förekomsten av 
depression hos äldre äldre 
och analysera faktorer som 
associeras med depression 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Icke-experimentell 

N = 242 
Bortfall = 106 

26,9 % av deltagarna i 
undersökningen 
diagnosticerades med 
depression och 
depression var oberoende 
av varandra korrelerat till 
boende på institution och 
antal läkemedel. 

Hög 

Bergqvist, Ulfvarson, 
Andersen-Karlsson & 
von Bahr 
2008  
Sverige 

A nurse-led 
intervention for 
identification of 
drugrelated problems 

Kan sjuksköterskan 
identifiera 
läkemedelsrelaterade 
problem hos patienter 
under deras sjukhusvistelse 
genom att använda ett 
strukturerat formulär? Är 
det genomförbart och 
effektivt? 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Intervention 

N = 80 
Bortfall = 50 

Det strukturerade 
formulär som användes i 
studien kunde hjälpa 
sjuksköterskan att 
identifiera 
läkemedelsrelaterade 
problem som annars inte 
hade upptäckts och 
slutsatsen dras därför att 
formuläret ombesörjer en 
säkrare och mer effektiv 
läkemedelsbehandling.  

Medel 

Fincke, Miller & 
Spiro 
1998 
USA 

The interaction of 
patient perception of 
overmedication with 
drug compliance and 
side effects 

Undersöka om patienternas 
uppfattning om 
övermedicinering är 
korrelerat med medicinska 
problem. 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
 

N = 1256 
Bortfall = 392 

Patienter som 
övermedicinerar 
rapporterar att de har 
dålig följsamhet till 
medicinering, ökade 
biverkningar och minskad 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Medel 

 
 
 
 
 

      

  



       

Författare, 
årtal, land 
 

Titel 
 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Griffiths, Johnson, 
Piper & Langdon 
2004 
Australien 

A nursing 
intervention for the 
quality use of 
medicines by elderly 
community clients 

Undersöka sjuksköterskans 
effektivitet i att förbättra 
äldre primärvårdspatienters 
kunskaper och egen 
medicinhantering. 

Kvantitativ  
Prospektiv 
Icke-experimentell 
Intervention 

N = 48 
Bortfall = 63 

Kommunsjuksköterskans 
roll i att upptäcka och 
förhindra 
läkemedelsrelaterade 
besvär beskrivs som 
betydelsefull. 

Medel 

Holmqvist, Svensson 
& Höglund 
2005 
Sverige 

Perceived anxiety, 
depression and 
sleeping problems in 
relation to 
psychotropic drugs 

Undersöka upplevelse av 
sömn, oro och depression 
hos äldre som har 
hemtjänst. Studera effekter 
av förskrivna psykofarmaka 
och identifiera de faktorer 
som styr användandet av 
dem.  

Kvantitativ  
Icke-experimentell 
Intervju 

N = 93 
Bortfall = 7 

Medicinering med 
psykofarmaka är mycket 
vanligt förekommande. 
Ett stort antal av 
patienterna som deltog i 
studien upplevde oro, 
sömnsvårigheter och 
depression och de hade 
inte talat med sin 
ssk/läkare om detta. I 
studien framkom att 
viktiga faktorer att bejaka 
i samband med 
psykofarmakabehandling 
var ett tidigt insättande av 
behandling i hemmet och 
att ge patienterna 
möjlighet att diskutera 
sina problem. 

Medel 

  



       

Författare, 
årtal, land 
 

Titel 
 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Johnson, Griffiths, 
Piper & Langdon 
2005 
Australien 

Riskfactors for an 
untoward medication 
event among elders in 
community based 
caseloads in Australia

Utveckla och testa vilka 
kriterier som identifierar 
risker hos äldre att få en 
ogynnsam 
läkemedelsbehandling. 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
 

N  = 111 
Bortfall = 2 

Följande riskfaktorer var 
vanligt förekommande 
hos studiegruppen:” ≥12 
läkemedel per dag”, 
”flera olika förskrivare”, 
”vårdgivarens 
tillgänglighet” och 
”bortglömd medicindos”. 
Sjuksköterskor 
rekommenderas att 
använda dessa faktorer i 
arbetet med att förbygga 
läkemedelsrelaterade 
problem. 

Medel 

Lampela, Hartikainen, 
Sulkava & Huuponen 
2007 
Finland 

Adverse drug effects 
in elderly people a 
disparity between 
clinical exam and 
adverse effects 
selfreported by the 
patient 

Undersöka huruvida 
patienterna själva 
rapporterar samma 
biverkningar som de 
läkarna uppmärksammar. 
Analysera 
läkemedelsanvändning och 
karaktären hos de 
rapporterade 
biverkningarna. 

Kvantivativ  
Prospektiv  
Randomiserad 
Kvasi-experimentell 
Intervju 

N = 404 
Bortfall = 96 

Medeltal av använda 
läkemedel var 6,5. 11,4 
% av patienterna 
rapporterade själva om 
biverkningar medan 
läkarna hade identifierat 
biv hos 25 % av 
patienterna. Endast 7 st 
patienter hade biv som 
både läkare och de själva 
identifierat.  

Medel 

Linjakumpu, 
Hartikainen, Klaukka, 
Veijola, Kivelä & 
Isoaho 
2002 
Finland  

Use of medications 
and polypharmacy are 
increasing among the 
elderly 

Undersöka förändringar i 
användandet av förskrivna 
läkemedel och polyfarmaci 
hos äldre i Finland from 
1990-91 fram till 1998-99. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Icke-experimentell 
Intervju 

Första tvärsnittsstudien 
N = 1196   
Bortfall = 164  
Andra tvärsnittsstudien 
N = 1260 
Bortfall = 336  

Läkemedelsanvändningen 
ökade med 10 % under 
studiens gång. Medeltal 
av antal läkemedel ökade 
från 3,1 till 3,8. 
Polyfarmacins förekomst 
hos deltagarna hade ökat 
från 19 % till 25 % och 
ökningen var högst bland  
äldre äldre; fr 23 % -51%.

Hög 
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årtal, land 
 

 
 
Titel 
 

 
 
Syfte 
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Deltagare 

 
 
Resultat 

 
 
Kvalitet 

Mannheimer, 
Ulfvarson, Eklöf, 
Bergqvist, Andersén-
Karlsson, Pettersson 
& von Bahr 
2006 
Sverige 

Drugrelated problems 
and 
pharmacotherapeutic 
advisory intervention 
at a medicine clinic 

Beskriva 
läkemedelsrelaterade 
problem och belysa 
huruvida farmaterapeutisk 
rådgivning påverkar 
förekomsten av 
återinläggning på sjukhus 
och/eller döden på en 
medicinklinik i Sverige 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Kontollerad 
Intervention 

Interventionsgrupp 
N = 150 
Kontrollgrupp 
N = 150 

Läkemedelsrelaterade 
problem är vanliga, 
interaktioner och 
biverkningar är vanligast. 
Dock kan 
läkemedelrelaterade 
problem vara en 
överskattad risk för för 
återinläggning på sjukhus 
eller död.  

Hög 

Sorensen, Stokes, 
Purdie, Woodward & 
Roberts 
2005 
Australien 

Medicin management 
at home, medicin 
related riskfactors 
associated with poor 
health outcomes 

Finna samband mellan 
läkemedelsrelaterade 
riskfaktorer och dålig 
patienthälsa från 
observationer i patienternas 
hem.  

Kvantitativ  
Icke-eperimentell 

N = 204 
Bortfall = 61 

Identifierade riskfaktorer 
för låg hälsostatus var: 
medicinbrist, 
administreringsrutiner, 
dubbla recept, förråd, 
förvirring över generiska 
namn och salunamn, 
multipla förskrivningar, 
upprepade avbrutna 
medicinkurer och 
kvarhållna stora 
läkemedelsförråd. Hög 
ålder och kvinno-kön var 
också associerat med låg 
hälsa. Polyfarmaci och 
dens risker är korrelerat 
till låg hälsa. 

Medel 

 
 
 
 
 
 

      

  



       

  

Författare, 
årtal, land 
 

Titel 
 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Tjia, Givens, 
Karlawish, Okoli-
Umeweni & Barg 
2008    
USA 

Beneath the surface: 
discovering the 
unvoiced concerns of 
older adults with type 
2 diabetes 

Undersöka huruvida 
patienter diskuterar 
läkemedelsterapi med sina 
förskrivare, beskriva 
patientperspektivet runt 
komplex 
läkemedelsbehandling och 
identifiera vilka ämnen 
patienterna vill ta upp med 
sina förskrivare. 

Kvalitativ  
Deskriptiv 

N = 22 
Bortfall = 1 

Flertalet patienter 
upplevde att de talade 
med sin förskrivare om 
sin medicin och var nöjda 
med den 
kommunikationen. 
Följsamhet och 
biverkningar diskuterades 
mest. Läkemedel ansågs 
som ett nödvändigt ont. 

Hög 

Townsend, Hunt & 
Wyke 
2003 
Skottland 
 

Managing multiple 
morbidity in mid-life: 
a qualitative study of 
attitudes to drugs 

Undersöka vilka 
attityder/patientperspektivet 
hos multisjuka gentemot 
sin medicinanvändning. 

Kvalitativ 
Deskriptiv 
Intervju 

N = 20 
Bortfall = 3 

Multisjuka har en 
ambivalent inställning till 
sin läkemedels-
behandling. De vill både 
vara utan medicin och 
använda den för att lindra 
och förhindra de symtom 
sjukdomarna medför. 

 

Williams, Shaw, 
Durrant, Crinson, 
Pagliari & de 
Lusignanm 
2005 
Storbrittannien 

Patient perspectives 
on multiple 
medications versus 
combined pills, a 
qualitative study 

Undersöka patienters 
attityd och följsamhet till 
medicinering med en 
kombinerad blodtrycks- 
och kolesterolsänkande 
tablett istället för flera 
specifika tabletter. 

Kvalitativ 
Fokusgrupper 
 

N = 92 Patienterna upplever 
läkemedel som 
ovälkomna men 
nödvändiga. Många var 
positivt inställda till en så 
kallat multi-piller även 
om det fanns oro. 

Medel 
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