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Abstrakt 

Bakgrund: Läkemedel används allt mer till äldre människor över 65 år. På 
särskilt boende används i snitt tio läkemedel/äldre invånare för regelbundet 
bruk och i hemmen används i snitt fem läkemedel. En ökad risk för 
biverkningar och interaktioner ses som en fara vid ökandet av 
läkemedelsanvändningen. För att den äldre människan ska kunna uppnå god 
hälsa och livskvalitet är det av största vikt att rätt läkemedelsbehandling 
sätts in. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur 
polyfarmaci kan påverka den äldre människans livskvalitet. Metod: En 
litteraturstudie utfördes som omfattades av 14 vetenskapliga artiklar och 
detta genomfördes med en struktur av en innehållsanalys. Resultat: 
Resultatet presenterades utifrån en huvudkategori som var; polyfarmacins 
påverkan på den äldre människans, och tre subkategorier som var; fysiska, 
psykiska och sociala följder, fallolyckor och påverkan på livskvaliteten. 
Polyfarmaci visade på somatiska/psykiska biverkningar exempelvis fall, 
förstoppning, trötthet, hypertoni, förvirring samt depression. Det visade 
också på att utsättande av fler läkemedel ibland leder till bättre livskvalitet 
samt minskad mortalitet. Slutsats: Mer forskning och utbildning behövs på 
detta område för att för att dessa problem skall fångas upp i tid 
 

Nyckelord: litteraturstudie, livskvalitet, polyfarmaci, sjuksköterska, äldre,  
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Bakgrund. 

Läkemedel används allt mer till äldre personer 65 år eller äldre. På särskilt 

boende används i snitt tio läkemedel för regelbundet bruk. Utanför boendena 

används i snitt fem läkemedel. En del av de nya läkemedlen ökar 

livskvaliteten samt lindrar lidande i högre åldrar. Till en stor del beror 

ökningen av läkemedel på bristen i läkarkontinuiteten samt dåliga rutiner 

när det gäller uppföljning samt omprövning av läkemedelsbehandlingen. En 

ökad risk för biverkningar och interaktioner ses som en fara av den ökade 

läkemedelsanvändningen (Blom & Hulter Åsberg, 2007, s.936).  

Enligt Socialstyrelsen (2010) så tar de äldre i särskilt boende, men även de 

äldre multisjuka i ordinärt boende, ordinerade i medeltal 8-10 läkemedel.  

Polyfarmaci innebär att en person har fler än fem läkemedel. Andra 

definitioner är om det finns regelbunden användning av två eller flera 

läkemedel som har samma terapeutiska grupp (ATC-grupp). Desto fler 

läkemedel den äldre personen har desto större är risken att interaktioner 

uppstår (Blom & Hulter Åsberg, 2007, s. 938).  

En rad förändringar sker i kroppen med stigande ålder. Detta medför 

känslighet för läkemedelsintag. Mängden kroppsvatten minskar och 

fettvävnaden ökar. Njurarnas funktion försämras med tiden. Detta påverkar 

eliminationen samt nedbrytning av vattenlösliga läkemedel. Effekten av 

detta kan leda till förhöjda läkemedelskoncentrationer. Fettlösliga läkemedel 

fördelar sig i större volymer, stannar kvar i kroppen längre med förlängd 

effekt. Det ses även en minskad aktivitet i det enzymsystem som finns i 

levern vilket i sin tur ger förhöjda koncentrationer av läkemedel. På grund 

av de fysiologiska förändringarna hos den äldre kan vissa läkemedel störa 

den kognitiva funktion och bidra till trötthet, konfusion och urinretention. 

Blodtrycksreaktioner vid lägesförändringar hos äldre försämras, detta kan 

leda till ortostatism (sjunkande blodtryck under samtidig 

hjärtfrekvensökning), yrsel samt balansstörningar. Detta skall tas i hänsyn 

till läkemedel mot blodtryck, kärlkramp samt parkinsons sjukdom (Blom & 

Hulter Åsberg, 2007, s.937).  
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Det förekommer att den äldres läkemedelsanvändning blir felaktig. Detta 

beror på att informationsöverföringen mellan vårdpersonal på olika 

behandlingsnivåer i sjukvården är för dålig samt att informationen till 

personal är otillräcklig och bristfälliga rutiner gällande ansvarsfördelning 

samt kvalitetssäkring av läkemedelshanteringen. Patientansvarig läkare, 

jourläkare och sjukhusläkare deltar i den äldres läkemedelsbehandling vilket 

innebär att det krävs bra rutiner, samordning och god kommunikation 

mellan läkare, sjuksköterskor, patient och närstående (Kirkevold, Brodtkorb 

& Hylen-Ranhoff, 2010,s.160). 

Det finns väldigt många tillgängliga behandlingar och de växer ständigt. 

De äldre lider ofta av flera medicinska problem som kräver behandling. Det 

finns få studier av denna population som belyser läkemedel och 

behandlingar, idag finns det en större databas som bidrar till att 

behandlingsbehovet ses över och att fler äldre patienter slipper onödig 

medicinsk behandling. Detta kan undvikas om det blir en tätare 

regelbundenhet vid läkemedelsöversyn. En regelbunden översyn måste 

göras för att minska olämplig förskrivning. Översynen syftar till att 

identifiera potentiella skadliga läkemedel samt indikationer på användbara 

läkemedel som ännu inte föreskrivits. Alla patienter ska få information om 

läkemedels effekter och biverkningar mellan olika läkemedel och sedan 

besluta om denne vill avbryta eller nyttja medicineringen. Översyn av 

medicineringen kan göras av hälso- o sjukvårdspersonal. En ökad mortalitet,  

längre vårdtid och mer frekventa sjukhusbesök blir konsekvenserna för de 

äldre patienterna med flera mediciner. (Jackson & Milton, 2007).  

För att den äldre ska kunna uppnå god hälsa och livskvalitet är det av 

största vikt att rätt läkemedelsbehandling sätts in. För att lindra sjukdomar 

och symtom är det absolut nödvändigt att de äldre får rätt styrka/dos. Detta 

för att effekterna av läkemedlet ska vara så effektivt som möjligt. I vissa fall 

kan läkemedelseffekterna utebli eller bli förstärkta, detta för att dosen som 

givits var för liten eller för stor. Effekterna kan leda till att nya besvär 

uppkommer, symtomen förstärkts, funktionsförmågan samt överlevnaden 

försämras. Rimliga problem gällande läkemedelsbehandling hos äldre kan 

bero på förändrad respons på läkemedel, opassande val av läkemedel och 

underförbrukning av läkemedel som den äldre kan ha fördel av. Ungefär 
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10% av de fall då äldre läggs in på sjukhus ses ett samband med 

läkemedelsanvändning och felbehandling. Omkring 25%  av de 

hemmavarande på ett sjukhem fick olämplig läkemedelsbehandling. 

(Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010, s.156). 

Vårdandet har ett hälsobefrämjande syfte. Omvårdnad berör människan 

som både naturvarelse, andlig varelse och social varelse. I ett professionellt 

omsorgsperspektiv består omvårdnaden i att eliminera onödigt lidande, 

förorsakat av vårdpersonal eller andra yttre förhållanden (Kirkevold, 2000).  

Enligt ICN:s etiska kod beskrivs fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskan. De innefattar att främja hälsa, att hindra sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskans ansvar är att 

omvårdnaden sker i likhet med individens säkerhet. Hon/han  har också 

huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom 

omvårdnad. Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och 

allmänheten. Sjuksköterskan samordnar sitt arbete med närstående 

yrkesgrupper. (International Council of Nurses, 2000) 

Kontinuitet och kvalitet i omvårdnaden skall säkerställas genom 

dokumentation. Sjuksköterska har ofta en stressig miljö i sin profession och 

den vardagliga omvårdnaden nedprioriteras. Vid överföring av kunskap 

mellan vårdpersonal och andra instanser är dokumentation ett verktyg för 

vidare information. När bedömning och vidare åtgärder skall göras på den 

äldre skall denne känna en trygghet att detta registreras. (Kirkevold, 

Brodtkorb & Ranhoff, 2010, s.205).  

De viktigaste punkterna i läkemedelsbehandlingen är att öka livskvaliteten 

och varaktigheten av de äldres liv. För att det ska kunna ske gäller det att de 

äldre kan få ut maximalt av sina läkemedel utan att de lider i onödan 

(Crome, 2003). Det är av betydelse att vårdpersonal har kunskaper om 

polyfarmacins påverkan på den äldre människan för att denna ska få en god 

livskvalitet. 

 

Syfte. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur polyfarmaci kan påverka 

den äldre människans livskvalitet. 
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Metod. 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie vilket innebär att en 

sammanställning över  forskningsresultat som hittats har gjorts (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 21). 

I denna litteraturstudie har artiklar lästs, granskats, kvalitetsbedömts och 

sammanställts i ett resultat utifrån SBU/SSF nr 4 (1999). 

 

Litteratursökning. 

Artikelsökningen utfördes i databaserna Pubmed samt Science direct. 

Vetenskapliga artiklar mellan 2000-2010 valdes ut. För att hitta relevanta 

artiklar användes meshtermer, dessa söktes genom Karolinska institutets 

hemsida. En artikel hittades genom att en manuell sökning utfördes i 

databaser och via artiklars referenslistor. Artikelsökningen presenteras i 

tabell1 

Databas Sökord 

 

Antal 

träffar 

Limits Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Pholypharm

acy 

227 Free full text, 

65+,  

23 3 

Elderly 271996 Free full text, 

65+,  

 

Nurse 2146 Free full text, 

65+,  

 

Quality of 

life 

7570 Free full text, 

65+,  

 

Pubmed 

 

 

 

 

Activity of 3610 Free full text,  

Tabell.1 Databassökning 100428-100920. Tabellen visar sökord, sökordskombination, 
databaser, antal träffar och inkluderade artiklar. 
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daily living 65+,  

Polypharma

cy AND 

elderly 

227 Free full text, 

65+,  

25 3 

Polypharma

cy AND 

quality of 

life 

16 Free full text, 

65+,  

6 2 

Polypharma

cy AND 

nurse 

6 Free full text, 

65+,  

3 1 

Polypharma

cy AND 

daily living 

 

104 65+ 

 

 

20 6 

 

 

Polypharma

cy 

3719 2000-2010 

 

  

 

Polypharma

cy and 

adverse drug 

reactions 

1093 2000-2010 

 

44 2 

 

Science 

direct: 

Polypharma

cy and 

adverse drug 

reactions 

and nurse 

208 2000-2010 20 1 
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Inklusions- och exklusionskriterier. 

De artiklar som inkluderades var de som belyste hur polyfarmaci kan 

påverka den  

äldre människan samt artiklar som var publicerade mellan år 2000-2010. 

Exklusionskriterierna var artiklar som inte överensstämmde med studiens 

syfte och som var av låg kvalitet.  

 

Klassificiering och värdering av studier.  

Klassificering utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelas i 

följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan 

slumpmässig fördelning 

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, 

med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) 

en lång tradition kvalitativa studier har ingått. 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

I: Hög II: Medel III: Låg 

Prospektiv 

randomiserad 

 

 

Randomiserad studie 

med för få patienter 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 
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studie. Större 

väl planerad 

och genomförd 

multicenterstud

ie med adekvat 

beskrivning av 

protokoll, 

material och 

metoder inkl. 

behandlingstek

nik. Antalet 

patienter 

tillräckligt stort 

för att besvara 

frågeställninge

n. 

- och/eller för många 

delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort 

bortfall 

Prospektiv 

studie utan 

randomisering. 

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt 

antal patienter, 

adekvata 

statistiska 

metoder. 

 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder 

Retrospektiv 

studie. Stort 

konsekutivt 

patientmaterial 

väl beskrivet 

och analyserat 

med adekvata 

- 

Begränsat 

patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata 

statistiska metoder 
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statistiska 

metoder (t.ex. 

multivariantana

lys, 

fallkontrollmet

odik, etc.). 

I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ 

metod. Väldefinierad 

frågeställning, 

relevant urval samt väl 

beskriven 

undersökningsgrupp 

och kontext. Metod 

och analys väl 

beskriven och 

genomförd, resultatet 

är logiskt och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt 

beskriven metod/analys 

ej tillräckligt beskriven 

eller bristfällig 

resultatredovisning 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 
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Bearbetning 

Bearbetningen har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 

Det förstasteget som utfördes i bedömningen var att 141 artiklars titlar och 

abstrakt lästes igenom för att välja studier som passade syftet. Dessa 

granskades mer ingående. Artiklar som var reviews, saknade abstrakt eller 

inte passade till syftet valdes bort. Genom manuell sökning upptäcktes en 

artikel. Till fas 2 valdes 19 artiklar. 

 

Fas 2 

De 19 artiklarna granskades mer ingående enligt SBU:s granskningsmall av 

Hellzén, Johanson och Pejlert (1999), se bilaga 1, där det vetenskapliga 

upplägget, syftet och inklusions- och exklusionskriterier uppmärksammades. 

En kvalitetsbedömning utfördes där artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

bedömdes. Utav dessa exkluderades fem artiklar för de inte svarade upp 

lämpligt bra på syftet.  

 

Fas 3 

I resultatet som presenteras i löpande text och i tabellform har 14 artiklar 

inkluderats, se bilaga 2. 

 

Innehållsanalys. 

En innehållsanalys utfördes vilket innebar att det på ett systematiskt och 

stegvist sätt klassificerades data för att kunna identifiera likheter och 

kategorier (jfr. Forsberg & Wengström, 2008 s.145 – 150). Artiklarnas 

resultat analyserades genom att resultatet granskades flera gånger för att 

finna framträdande begrepp. Därefter sorterades dessa begrepp, av dessa 

bildades en huvudkategori, vilken var; polyfarmacins påverkan på den äldre 

människan och tre subkategorier vilka var; fysiska, psykiska och sociala 

följder, fallolyckor och biverkan på livskvaliteten, exempel se bilaga 3  (jfr. 

Backman, 1998, 29).  
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Etisk diskussion. 

Vid medicinsk forskning har vetenskapsrådet publicerat riktlinjer 

beträffande fusk och ohederligheter ej får förekomma inom forskningen. Det 

var viktigt att göra etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier 

gällande urval och presentation av resultat.  Detta är en litteraturstudie och 

behöver ej godkännas av en etisk kommitté eftersom artiklarna som grankas 

är vetenskapliga och redan etisk godkända (jfr. Forsberg  & Wengström, 

2008). 

I de artiklar som granskades fanns ett fåtal som var tydligt granskade av en 

etisk kommitté. 

 

Resultat.  

I  resultatet i denna litteraturstudie ingår studier som har utförts i USA, 

Italien, Singapore, Finland, Holland, Frankrike, Tyskland, Spanien samt 

Israel. Fjorton vetenskapliga artiklar har använts, varav 11 med kvantitativ 

metod samt tre med kombinerad kvantitativ/kvalitativ metod. Hög (I) 

kvalitet bedömdes finnas i sju artiklar och medel (II) kvalitet i åtta artiklar. 

Klassificering beskrivs i bilaga 2. 

 

Polyfarmacins påverkan på den äldre människan. 

Denna huvudkategori innefattar nedan beskrivna subkategorier som 

tillsammans beskriver följder av polyfarmaci. 

 

Fysiska, psykiska och sociala följder. 

Denna kategori innefattar studier som beskriver att polyfarmaci exempelvis 

kan leda till; hypertoni, delirium, depression, förstoppning , trötthet samt 

yrsel. 

I en kvantitativ/kvalitativ studie av Ellenbecker, Frazier & Verney (2004) 

av hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka felmedicinering inom 

hemsjukvården. Äldre som bodde i hemmiljö svarade på frågor som 

sjuksköterskorna skrev in i enkäter. Resultatet visade på att de äldre tog fel 

dos, hoppade över dos, tog medicin vid fel tidpunkt samt tog mediciner de 

inte skulle haft. Många biverkningar kunde påvisas av polyfarmaci, de 
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största grupperna var trötthet, depression, skakningar, svaghet samt dåsighet 

men även förstoppning, diarré och förvirring.  

I en kvantitativ studie av Hartikainen, Mäntyselkä, Louhivuori, Enlund & 

Sulkava (2005) av hög (I) kvalitet, var syftet att belysa hur psykofarmaka 

samt smärtstillande läkemedel kan påverka 75 år eller äldre som bor i eget 

boende. De blev intervjuade för att ta reda på vilka läkemedel som användes 

men även deras psykiska och somatiska status var av värde. Resultatet 

visade på att de som hade tio läkemedel däribland smärtstillande samt 

psykofarmaka led av depression och sömnproblem. De som samtidigt 

använde smärtstillande och psykofarmaka hade mer daglig smärta samt 

smärta vid vila. Detta i jämförelse med de som bara tog smärtstillande, dessa 

hade en mindre smärtproblematik. 

I en kvantitativ studie av Nguyen, Fouts, Kotabe & Lo (2006) av hög (I) 

kvalitet, var syftet att visa förekomsten av biverkningar vid användandet av 

nio läkemedel eller fler. En experimentgrupp ställdes mot en 

interventionsgrupp. De som inkluderades i studien var 65 år eller äldre, 

övervägande del var kvinnor. Resultatet visade att användandet av nio 

läkemedel eller fler gav somatiska biverkningar som förstoppning, trötthet, 

hyperkalemi samt hyperglykemi.    

 

I en kvantitativ studie av Prudent et al (2008) av hög (I) kvalitet, var syftet 

att studera potentiella olämpliga läkemedel hos patienter 75 år eller äldre. 

Särskilt intresse riktades mot psykofarmaka och vilka faktorer som påverkar 

den äldre. Åtta universitetssjukhus och ett regionalt sjukhus deltog i studien. 

De inkluderade var 1176 äldre som var 75 år eller äldre. Resultatet visade på 

att de äldre som hade för mycket psykofarmaka hade en ökad risk för 

biverkningar såsom delirium och depression. 

I en kvantitativ studie av Junius-Walker, Theile & Hummers-Pradier 

(2007) av medel (II) kvalitet, syftet var att visa vad polyfarmaci kan ge för 

symtom hos den äldre. En tvärsnittsstudie gjordes där två grupper jämfördes 

mot varandra. En lågriskgrupp med mindre än fem läkemedel ställdes mot 

en högriskgrupp (polyfarmacigruppen) med fem läkemedel eller fler. 

Resultatet visade att polyfarmacigruppen påvisade en betydligt större 

negativ påverkan på den äldre. Forskarna såg att det fanns mer somatiska 
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besvär i polyfarmacigruppen, dessa kunde vara svimning, yrsel, smärta, 

kronisk bronkit, tuggproblem, arytmier, hypertoni, andningsuppehåll, 

inkontinens men även psykiska besvär som depression.  

I en kvantitativ studie av Moral, Suaréz-Varela, Estaben och Suanes 

(2006) av medel (II) kvalitet, var syftet att visa hur läkemedel kunde 

påverka den äldre orörliga människan. De som var med i studien var 64 år 

eller äldre. Forskarna granskade vilka mediciner som användes och hur stora 

doserna var, vidare ställdes frågor hur läkemedlet förskrevs. Resultatet 

visade på att orörliga äldre är mer mottagliga för läkemedelsbiverkningar. 

Somatiska biverkningar kunde leda till hjärtarytmier, trötthet samt påverkan 

på nervsystemet.   Trettiofem procent av de äldre ordinerades ett läkemedel 

som kunde vara var olämpligt, drygt fem procent var läkemedel som kunde 

orsaka allvarliga skador. Kvinnor ordinerades mer olämpliga läkemedel än 

män.   

I en kvantitativ studie av Veehof, Stewart, Haaijer-Ruskamp & Meyboom-

DeJong (2000) av medel (II) kvalitet, syftet var att undersöka polyfarmaci 

och de komplikationer som kunde uppstå för den äldre. En longtitudinell 

studie där data samlades in gällande medicinanvändning och sjuklighet 

mellan åren 1994-1997. Detta analyserades i en databas där symtom, 

mediciner och diagnoser registrerades. Resultatet visade på polyfarmaci hos 

634 människor i slutet av studien och 408 personer i början av studien. 

Medeltalet läkemedel ökade från 2,6 i mitten av 1994 till 3,6 läkemedel i 

slutet av 1997. Antal läkemedel, kön, ålder samt sjuklighet är en riskfaktor 

för utveckling av polyfarmaci.  Polyfarmaci kan ge somatiska 

komplikationer så som hypertoni, förmaksflimmer, hjärtsvikt, astma/kol 

samt diabetes. 

 

Fallolyckor 

Denna kategori innefattar studier som beskriver att polyfarmaci kan öka 

risken för fall samt att  de var mer kvinnor än män som drabbades.  

I en kvantitativ/kvalitativ studie av Corsinovi et al (2008) av hög (I) 

kvalitet, var syftet att identifiera fallriskfaktorer samt egenskaper under 

sjukhusvistelsen för äldre inneliggande patienter. Det var en longtitudinell 

observationsstudie där de inkluderade var 70 år eller äldre på en geriatrisk 
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akutvårdsenhet. De äldres funktionella status bedömdes genom ADL 

(activity of daily living) och en bedömning av den kognitiva statusen 

gjordes för att finna någon förekomst av delirium. Resultatet visade på att 

polyfarmaci var en stor riskfaktor vid fall och de skedde de första två-tre 

första dagarna på sjukhuset. Fallen inträffade mestadels dagtid i patienternas 

rum och 51 % av fallen skedde från patientens säng. Bensodiazepiner, 

antidepressiva, narkotika, kalciumkanalantagonister, diuretika och icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel var associerade till ett större antal 

fall. De fann också att desto fler läkemedel den äldre administrerade, än 

värre blev fallrisken. I de flesta fallen uppkom inte några allvarliga skador 

men de skadorna som uppkom var skärsår, frakturer samt skallskada. 

I en kvantitativ studie av Formiga et al (2008) av hög (I) kvalitet, var 

syftet att studera fall som leder till höftfrakturer hos äldre med anamnes med 

återkommande fall. Med i studien var de som var 75 år eller äldre, 

övervägande var kvinnor. Vid antagningen gjordes en bedömning av 

patienterna kognitiva och funktionella status. De som var med i studien 

tillfrågades angående fallen, till exempel vad som föranledde fallet, vilken 

tid på dygnet och var de befann sig när fallet inträffade. Resultatet visade att 

polyfarmaci var en stor riskfaktor för fall. Blodtryckssänkande läkemedel, 

bensodiazepiner samt urindrivande läkemedel var de tre största 

riskgrupperna. De tre största somatiska risk faktorerna var synskada, 

hörselnedsättning samt demens. Tjugotvå procent av de äldre föll tre gånger 

under studieperioden. De flesta av fallen skedde i patienternas hem under 

dagtid när de äldre var stående eller aktiv på annat sätt. Kvinnor hade en 

högre risk till att falla i jämförelse med männen. 

I en kvantitativ studie av Ziere, Dielman, Hofman, Pols, Van Der Cammen 

& Stricker (2005) av hög (I) kvalitet, var syftet att studera sambandet mellan 

polyfarmaci och fall hos äldre. De som var med i studien var 55 år eller 

äldre. Fallen bedömdes genom intervjuer med personal som leddes av vana 

sjuksköterskor som hade forskat förut. Resultatet visade att polyfarmaci har 

en betydande roll vid fall och att användandet av läkemedel som berör 

centrala nervsystemet eller är urindrivande ökade falltendens.  Risken för 

fall ökade ju mer läkemedel per dag man tog, mer kvinnor än män 
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drabbades. Kvinnor hade även en mer frekvent användning av de tidigare 

nämnda läkemedelsgrupperna. 

I en kvantitativ/kvalitativ studie av Baranzini et al (2009) av medel (II) 

kvalitet, var syftet att studera polyfarmaci och läkemedel som orsakar fall 

samt skada. Detta var en observationsstudie där de äldre bodde på sjukhem 

och var i åldern 65 år eller äldre. Resultatet visade på ett samband  mellan 

läkemedel och fall. En stor riskfaktor för fall sågs hos de som hade sju eller 

fler läkemedel särskilt när antiarytmika- och parkinsonläkemedel var en del 

av behandlingen. I undersökningen kom det fram att kvinnor hade en mer 

falltendens än män.  

I en kvantitativ studie av Mamun, Lien, Goh-Tan & Ang (2004) av medel 

(II) kvalitet, var syftet att bedöma förekomsten av polyfarmaci på vårdhem i 

Singapore. Slumpmässig valdes tre vårdhem ut och de som inkluderades i 

studien var 65 år eller äldre. En farmaceut och en geriatriker gick igenom de 

äldres medicinlistor. Resultatet visade på att förekomsten av polyfarmaci var 

hög. Detta kunde leda till att patienterna ramlade och fick höftfrakturer eller 

andra skador. Av de äldre som var med i studien hade 266 polyfarmaci, 

övervägande delen var det hos kvinnor detta upptäcktes. Läkemedel som 

sederande anti- histaminer, psykoaktiva eller digitalis hade en fara vid 

kombination med varandra. När det fanns minst två läkemedel eller fler av 

dessa nämnda läkemedel så visade det sig att risken för falltendens ökade.  

 

Påverkan på livskvaliteten. 

Denna kategori innefattar studier som beskriver att polyfarmaci kan leda till 

försämrad livskvalitet samt att det i vissa fall kan leda till mortalitet. 

I en kvantitativ studie av Garfinkel, Zur-Gil & Ben-Israel (2007) av medel 

(II) kvalitet, var syftet att förbättra läkemedelsbehandlingar samt att 

minimera läkemedelsintag på omvårdnadsavdelningar. En experimentgrupp 

jämfördes mot en kontrollgrupp på sex geriatriska omvårdnadsavdelningar. 

En deskriptiv analys gjordes i tabeller. Resultatet visade på att utsättande av 

flera läkemedel leder till bättre livskvalitet samt minskad mortalitet. Ett snitt 

på 2,8 läkemedel togs bort från experimentgruppen med gott resultat. Hos 

vissa äldre i experimentgruppen såg personalen att de blev mindre 
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aggressiva, fick bättre rörlighet samt blev piggare på grund av minskat 

läkemedelintag.  

I en kvantitativ studie av Jyrkkä, Enlund,  Korhonen, Sulkava & 

Hartikainen (2005)  av medel (II) kvalitet, var syftet att  bedöma om 

polyfarmaci ( 6-9 läkemedel) eller överdriven polyfarmaci (10 eller fler 

läkemedel) kunde visa på dödlighet hos äldre. En populationsbaserad 

kohortstudie genomfördes i två faser och de som inkluderades var 75 år eller 

äldre. Tre grupper jämfördes mot varandra och grupperna var; ingen 

polyfarmaci, polyfarmaci 6-9 läkemedel samt polyfarmaci med tio eller fler 

läkemedel. Resultatet visade att deltagarna i gruppen utan polyfarmaci hade 

en minskad mortalitet medans de med mer än tio läkemedel (grupp tre) hade 

den största ökningen gällande mortaliteten. Vidare kan sägas att deltagarna i 

grupp tre hade sämre funktionell status, kognitiv svikt samt att de var i 

behov av vård i större utsträckning. 

 

Metoddiskussion.  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur polyfarmaci kan 

påverkade den äldre människans livskvalitet. De inkluderade artiklarna var 

övervägande kvantitativa men tre hade en kombination av 

kvalitativ/kvantitativ karaktär. Det fanns inte någon strategi när det gällde 

att ta en metod före en annan utan artiklarna valdes ut för litteraturstudiens 

ändamål. Litteraturstudien inkluderade 14 vetenskapliga artiklar skrivna på 

det engelska språket. Sökkombinationerna och de utvalda begränsningarna 

gav en hel del träffar och artiklar ej äldre än 10 år inkluderades.  

Bedömningen av att skatta klassificeringen på artiklarna har varit en fördel 

när vi varit två stycken som har kunnat analyserat artiklarna. 

Granskningsmallen har varit en hjälp till litteraturstudien, till en början 

fanns svårigheter att kunna tyda den tillfredställande. Under arbetet har vi 

haft ett mycket gott samarbete, oftast fanns samma synpunkter men ibland 

föll åsikterna isär. Detta till trots stärkte ändå samarbetet under 

forskningsprocessen.  
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Resultatdiskussion. 

Resultatet sammanfattades i en övergripande huvudkategori vilken var; 

polyfarmacins påverkan på den äldre människan och tre subkategorier vilka 

var; fysiska, psykiska och sociala följder, fallolyckor samt påverkan på 

livskvaliteten. 

 

Fysiska, psykiska och sociala följder. 

Enligt Nguyen, Fouts, Kotabe & Lo (2006) uppstår flera somatiska 

biverkningar vid användning av nio  eller fler läkemedel såsom 

förstoppning, trötthet, hyperkalemi samt hyperglykemi. Vidare har en 

liknande studie av Ellenbecker, Frazier & Verney (2004), Prudent et al 

(2008), visat på att skakningar, dåsighet, förstoppning, diarré, förvirring, 

delirium och depression av polyfarmacins effekter. Enligt Moral, Suaréz-

Varela, Esteban & Suanes (2006) har genus  betydelse i förekomsten av 

polyfarmaci,  författarna beskriver att äldre kvinnor erhåller mer läkemedel 

än män.  

Detta resultat styrks från en artikel skriven av Hayes, Klein-Schwarz, & 

Gonzales (2009) som beskriver att äldre kvinnor överrepresenteras gällande 

läkemedelsanvändning. Detta medför att det är denna grupp som blir mest 

drabbad av negativa konsekvenser som beror på oavsiktlig samt inkorrekt 

läkemedelsbehandling.  

Vi anser att polyfarmaci hos den äldre inte skulle behöva uppstå i den 

stora omfattningen den gör idag. För att detta inte ska bli ett hälsoproblem 

bör det finnas större noggrannhet när det gäller läkemedelsförskrivning samt 

uppföljning, vidare se vad fördelarna respektive nackdelarna blir vid 

insättande av ett nytt läkemedel. All medicinering måste vara individuellt 

anpassad. Det som ej heller får glömmas bort är att många äldre tar 

naturläkemedel som kan ställa till en hel del besvär som inte 

uppmärksammas alla gånger. Åldrandet är en ständigt pågående process och 

medicineringen måste regelbundet utvärderas för att förebygga ohälsa och 

somatisk eller psykisk påverkan, korrigering av läkemedelsordinationer 

innan oändamålsenlig påverkan sker är av största vikt. Äldre med de 

somatiska respektive psykiska besvär orsakade av polyfarmacins påverkan 

är en skrämmande verklighet. Vårdpersonal måste vara noggrann för att 
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kunna fånga upp och se de problem som kan uppkomma. Det är också av 

stor vikt att vara uppmärksam när nytt läkemedel ordineras för att tidigt 

kunna dokumentera avvikelser (jfr.Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010, 

s.156).  

Vi har i våra nuvarande yrken sett läkemedlets påverkan på den äldre i en 

positiv och negativ bemärkelse. Det anmärkningsvärda är när ett läkemedel 

har satts ut och den äldre inte längre är förvirrad, trött eller har andra besvär 

som polyfarmacinska effekter kan ge. Det är både anmärkningsvärt och 

förvånade att de problem som kan uppstå inte uppmärksammas på ett mer 

effektivt sätt mot vad det gör idag. Vidare bör frågan ställas varför äldre 

kvinnor blir mer utsatt av följder än män. Beror detta på att kvinnorna blir 

äldre än männen eller är det de genetiska som har en påverkan.  

 

Fallolyckor. 

Enligt Baranzini et al (2009), kunde fall och fallskador uppstå på grund av 

polyfarmacins påverkan. Detta kunde ske när sju eller flera läkemedel gavs, 

särskilt när antiarytmika- och parkinsonläkemedel var en del av 

behandlingen. Vidare har liknande studier av Corsinovi et al (2008), 

Formiga et al (2008), Hartikainen, Mäntyselkä, Louhivuori, Enlund & 

Sulkava (2005), Mamun, Lien, Goh-Tan & Ang (2004), Ziere, Dielman, 

Hofman, Pols, Cammen & Stricker (2005) presenterat liknande resultat.  

Vi anser att den äldre inte behöver utsättas för fallolyckor på grund av 

polyfarmacins påverkan. Effekterna blir onödigt lidande, lång konvalescent 

samt försämrad livskvalitet. Detta skulle aldrig uppstå om uppmärksamheten 

från sjukvården varit bättre. Många gånger beror fallen på att den äldre varit 

förvirrad, fått ett blodtrycksfall eller ramlat tack vare att benen varit för 

tunga att lyfta. Ibland måste det frågas varför föll den äldre? Finns 

bakomliggande faktorer? Hur ser läkemedelsintaget ut? Finns det alla 

gånger en uppfattning på ett läkemedels påverkan? Om den äldre faller kan 

individen inte bara resas upp och dagen fortsätta rent rutinmässigt, frågan 

måste ställas varför har den äldre dessa falltendenser?  Låt vara att många 

äldre är stappliga av naturen utan läkemedelspåverkan men det finns 

undantag och det är dessa vårdpersonalen måste fånga upp innan det är för 

sent. Vid insättande av ett nytt läkemedel och där vårdpersonalen vet att det 
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finns följder som kan orsaka fall måste extra noggrannhet råda. Vissa 

läkemedel vet vi inte alla gånger hur effekterna blir så även där måste 

vårdpersonalen vara vaksam. Dokumentation är av största vikt om en 

negativ läkemedelspåverkan uppstår.  

Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, (2010) beskriver att kontinuitet och 

kvalitet i omvårdnaden skall säkerställas genom dokumentation samt är 

sjuksköterskans plikt att dokumentera.  

På sjukhus eller på särskilt boende ses sällan trösklar som är i vägen eller 

mattor som kan ställa till förtret. Detta kan jämföras med hur det ser ut i 

bostaden, här finns mattor, trösklar, inventarier som är i vägen, ingen 

toalettförhöjning samt sängar som inte är anpassade. Sjuksköterskor i 

hemsjukvården har ett stort ansvar att se dessa brister för att den äldre 

människan inte ska behöva uppsöka sjukvården på grund av fall. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att ta kontakt med annan sjukvårdspersonal 

såsom arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

 

Påverkan på livskvaliteten. 

Enligt Garfinkel, Zur-Gil & Ben-Israel (2007) uppstår bättre livskvalitet 

samt minskad mortalitet på grund av minskad läkemedelanvändning. Vidare 

har liknande studier av Jyrkkä, Enlund , Korhonen, Sulkava & Hartikainen 

(2005)  presenterat liknande resultat.  

Detta resultat styrks från en artikel skriven av Olivier, Bertrand, Tubery, 

Lauque, Montastruc & Lapeyere-Mestre (2009) som beskriver att i vissa fall 

är följderna så allvarliga att de leder till mortalitet exempelvis vid 

subduralhematom, septisk chock samt stroke.  

Vi anser att det kännas märkligt att ett läkemedel som skall göra gott kan 

leda till att vardagen blir ett kaos för den äldre, ännu värre att det kan leda 

till mortalitet. Varför måste konsekvenserna av polyfarmacins påverkan bli 

så allvarliga innan dessa stoppas i tid är anmärkningsvärt. Ses inte den äldre 

som den individen han/hon är utan bara en i mängden? Har doktorn det för 

stressigt när det gäller att titta igenom läkemedlen på ett mer noggrant sätt?  

Chansas det för mycket när ett läkemedel skrivs ut? Har sjuksköterskan inte 

den kunskap/verktyg som behövs för att se de allvarliga symtomen som 

uppkommer hos den äldre?  
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Crome (2003) beskrev hur viktigt det var att höja livskvaliteten och 

varaktigheten av livet utan onödigt lidande.  

Enligt International Council of Nurses (2000) är främja hälsa och lindra 

lidande två av de fyra etiska koderna för att de äldre ska få en god 

livskvalitet. Det av största vikt att de äldre skall få ut maximalt av sina 

läkemedel i frånvaro av negativ påverkan.  

Vi anser att det borde vara en självklarhet att det ska vara som ovan 

författare påstår, att äldre ska uppnå en god livskvalitet de sista åren utan 

polyfarmacinsk påverkan. Äldre är av naturen skör på grund av att den 

biologiska klockan snart slagit klart. Vårdpersonal inom sjukvårdens portar 

måste se till att de äldre får ett värdigt slut i livets slutskede. Vår 

förhoppning ska vara att sjukvårdspersonal eller annan personal som har 

med äldre att göra ska kunna förlänga stigen, inte göra den kortare på grund 

av en negativ läkemedelspåverkan.  

Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff ( 2010) beskrev att det var av största vikt 

att rätt läkemedelsbehandling sätts in för att den äldre skall ha god hälsa och 

livskvalitet. Författarna pekade på att stor uppmärksamhet skulle läggas på 

om nya symtom skulle upptäckas efter att ett nytt läkemedel satts in. Om 

detta inte upptäcks i tid kunde detta leda till ökad mortalitet.  

Vi anser att det vore relevant att den äldre ska få rätt läkemedel för sitt 

sjukliga tillstånd. Att detta kan leda till mortalitet är en skrämmande tanke, 

men det är den sanna verkligheten vi lever än idag i vårt moderna samhället. 

Kanske beror detta på vår stressiga vardag, att vi inte alltid ser det som 

borde ses. Vårdpersonal har ett stort ansvar när det gäller att den äldre ska få 

en god livskvalitet samt att de ej skall ha ett onödigt lidande som är 

förorsakade av yttre förhållanden, det får ej glömmas att helheten måste ses 

hos den äldre (jfr.Kirkevold, (2000).  

 

Slutsats. 

Litteraturstudien har visat på att polyfarmaci har en stor negativ påverkan 

på den äldre människan. Polyfarmaci är ett område som det har forskats om 

i ganska liten utsträckning men det har börjat undersökas mer om detta 

fenomen. Det känns skrämmande att de äldre ska behöva utstå ett onödigt 

lidande på grund av okunskap många gånger. Kunskap behövs i hur 
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individens åldrande, läkemedelsintag och miljöfaktorer samverkar för 

optimal hälsa eller frånvaro av sjukdom. Mer forskning och utbildning på 

detta område är avgörande för att dessa problem skall fångas upp i tid. 

Framförallt behövs ett mer holistiskt tänkande för att den äldre skall få en 

bättre livskvalitet. Vidare vill undertecknade tacka vår handledare.     
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      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  



 
 

27 

Kommentar:…………………………………………………………………………………….……………………
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Bilaga 2 över inkluderade artiklar i studien. 

Författare  
Årtal  
Land  

Studiens syfte  
 

Design Deltagare/bortfall 

 

Analys Huvudresultat Kvalitet 

Baranzini 

et al. 

(2009). 

Italien. 

Studiens syfte var att 
studera polyfarmaci 
och läkemedel som 
orsakar fall samt 
skada. 

En 
kvalitativ/kvantitativ  
retrospektiv 
observationsstudie 

 

 

n=1198. De som 

exluderades var: 

sängbundna, dubbel 

amputerade, icke 

Italiensspråkiga, 

alzeimers samt de 

som gick på daglig 

rehab samt fall där 

våld varit en faktor. 

 

Riskfaktorer och 

fallrelaterade 

skador 

analyserades med 

chi-2 test, 

spearman rho 

kofficient samt 

korrelationsanalys. 

 

 

 

Resultatet visade på 

samband  mellan 

läkemedel och fall. En 

stor riskfaktor för fall 

sågs när sju eller fler 

riskläkemedel såsom 

antiarytmika- och 

parkinsonläkemedel.   

 

K2 

Corsinovi 

et al. 

(2008). 

Italien. 

Studiens syfte var att 
identifiera om 
läkemedel var  en 
fallriskfaktor under 
sjukhusvistelsen för 
äldre inneliggande 
patienter. 

En 
kvantitativ/kvalitativ 
longitudinell 
observationsstudie. 

n=620. 
Kvinnor=280. Män 
=340. 

Statistisk analys 
gjordes med hjälp 
av SPSS program. 
Resultatet visades 
i tabeller  med t-
test. 

Resultatet visade på att 
polyfarmaci var en stor 
riskfaktor vid fall. 

K1 
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Ellenbecker 

et al.  

(2004). 

USA. 

Studiens syfte var att 

undersöka 

felmedicinering inom 

hemsjukvården. 

 

En kvantitativ icke 

exprementiell 

deskriptiv studie. 

Den är också 

kvalitativ. 

n=1467 Data från 18 korta 

svars frågor, sju 

tvingade och två 

öppna frågor som 

transkriberades.  

Sedan analyserades 

datan i 

fokusgrupper. 

Resultatet visade på att 

patienter känner många 

biverkningar av 

polyfarmaci exempelvis  

trötthet, depression, 

förstoppning samt 

förvirring.   

 

K 1 

Formiga et 

al. 

(2008). 

Spanien. 

Studiens syfte var att 

studera fall som leder 

till höftfrakturer hos 

äldre med anamnes 

med återkommande 

fall. 

 

Kvantitativ studie 

där två grupper 

jämfördes med 

varandra. 

n=1225. 

Kvinnor = 910. 

Män=315. 

Vid analysen 

användes 

sociodemgrafisk 

data, t-test, chi 

square test och 

fischers exakt test. 

Resultatet visade att 

polyfarmaci var en stor 

riskfaktor för fall. 

Blodtryckssänkande 

läkemedel, 

bensodiazepiner  samt 

urindrivandeläkemedel 

var de 3 största 

riskgrupperna. 

K1 

Garfinkel 

et al. 

(2007). 

Israel. 

Studiens syfte var att 

förbättra 

läkemedelsbehandling 

på 

omvårdnadsavdelningar 

En kvantitativ studie 

där en 

experimentgrupp 

jämfördes  mot en 

kontrollgrupp. 

n= 119 i 

experimentgruppen. 

n=71 i 

kontrollgruppen. 

En deskriptiv 

analys gjordes i 

tabellerna. 

Resultatet visade på att  

utsättande av flera 

mediciner leder till 

bättre livskvalitet samt 

minskad dödlighet. 

K2 
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Hartikainen 

et al. 

(2005). 

Finland. 

Studiens syfte var att 

belysa hur 

psykofarmakasamt 

smärtstillandeläkemedel 

kan påverka äldre 75 + 

som bor i hemmet. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie 

Slumpmässigt urval, 

n=700. Bortfall: 

n=79 vägrade 

deltaga, n=5 fick ej 

kontakt, n=15 avled. 

 

Beskrivande analys 

i tabeller 

 

Resultatet visade på att 

de som hade tio 

läkemedel däribland 

smärtstillande samt 

psykofarmaka led av 

depression,sömnproblem  

samt hade ett ökat antal 

höftfrakturer. 

K1 

Junius-

walker et 

al. 

(2006). 

Tyskland. 

Studiens syfte var att 

visa vad polyfarmaci 

kan ge för symtom  hos 

den äldre människan. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

n=466. Män  n=133. 

Kvinnor=333. 

Deskriptiv analys. 

T-test, mann  

whitney test samt 

chi square test 

användes. 

Resultatet visade på att 

den  äldre människan 

som  led av polyfarmaci 

hade mer somatiska 

besvär, som exempelvis 

svimning, yrsel, smärta, 

problem att tugga, 

arytmier samt hypertoni. 

K2 

Jyrkkä et 

al. 

(2009). 

Finland. 

Studiens syfte var att 

bedöma om polyfarmaci 

( 6-9) eller överdriven 

polyfarmaci (10 eller 

fler läkemedel) kan visa 

på dödlighet hos äldre. 

En kvantitativ 

populationsbaserad  

kohort studie. 

n=4518. 

Bortfall: n= 3818. Ett 

slumpmässigt urval 

gjordes n= 700 

valdes ut. 

Kaplan meier 

metoden samt cox 

proportional 

hazards reggresions 

analys användes. 

Resultatet visade på att 

10 eller fler läkemedel 

är en indikator på 

dödlighet hos äldre. 

K2 
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Mamun et 

al. 

(2004). 

Singapore. 

Studiens syfte var att 

bedöma förekomsten av 

polyfarmaci  på 

vårdhem  i Singapore. 

En  kvantitav 

randomiserad studie 

där tre geriatriska 

vårdhem  

slumpmässigt valdes 

ut. 

n= 512 valdes. 

bortfall n=58 

personer under 65år. 

Spss program 

användes för att 

utesluta 

prevalensen av 

polyfarmaci och 

olämplig 

medicinering. Chi-

2 test användes för 

att bedöma 

sambandet mellan 

polyfarmaci och 

olämplig medicin 

användning. 

Resultatet visade på att 

förekomsten  av 

polyfarmaci var hög. 

Detta kunde leda till att 

patienterna föll och fick 

höftfrakturer eller andra 

skador. 

K2 

Moral et al. 

(2006). 

Spanien. 

Studiens syfte var att 

visa hur läkemedel 

kunde påverka den 

äldre orörliga 

människan.   

En kvantitativ 

deskreptiv 

tvärsnittsstudie. 

n=159  

Bortfall: n=16 som 

ej stämde in på 

inklusionskriterierna. 

En deskriptiv 

analys av 

tabellerna 

genomfördes. 

Resultatet visade på att 

orörliga patienter är mer 

mottagliga för 

läkemedelsbiverkningar. 

Biverkningarna kunde 

leda till fall, 

hjärtarytmier, trötthet 

samt påverkan på 

nervsystemet. 

K2 
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Nguyen et 

al. 

(2006).  

USA. 

Studiens syfte  var att 

visa förekomsten  av 

biverkningar vid 

användandet av nio 

läkemedel eller fler. 

 

En kvantitativ 

retrospektiv 

kohortstudie där två 

grupper ställdes mot 

varandra, 

intervetionsgrupp 

mot en 

experimentgrupp. 

 

n=335 ingick 

sammanlagt i de 

båda grupperna 

En deskriptiv 

statisk analys 

Resultat fördes in i 

tabeller 

 

Resultatet visade att 

användadet av nio 

läkemedel eller fler gav 

biverkningar som 

exempelvis 

förstoppning, trötthet, 

hyperkalemi samt 

hyperglykemi. 

 

K1 

Prudent et 

al. 

(2008). 

Frankrike. 

Studiens syfte var att 

studera  potentiellt 

olämpliga 

psykofarmaka  bland 

patienter i åldern 75 +. 

En kvantativ 

prospektiv tvärsnitts-

kohortstudie. 

n=1306. 

Bortfall: n=128. De 

som deltog var: 

n=1176 

Logistitisk 

reggressionsanalys 

gjordes. 

Resultatet visade på att 

de äldre som har fler 

sjukdomar, komplexa 

kroniska tillstånd och 

som får mycket 

psykofarmaka har en 

ökad risk för 

biverkningar såsom 

delerium, depression 

samt fall. 

K1 
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Veehof et 

al. 

(2000). 

Holland 

Studiens syfte var att 

undersöka polyfarmaci 

vid långvarig 

användning och de 

komplikationer detta 

kan ge den äldre. 

människan. 

Kvantitativ 

longtidunell 

kohortstudie. 

n=1544. Regressionsanalys  Resultatet visade att 

polyfarmaci kan ge 

komplikationer så som 

hypertoni, 

förmaksflimmer, 

hjärtsvikt, astma/kol 

samt diabetes. 

K2 

Ziere et al. 

(2005). 

Holland. 

Studiens syfte var att 

studera sambandet 

mellan polyfarmaci och 

fall hos äldre. 

Detta var en 

kvantitativ 

prospektiv tvärsnitts 

och kohortstudie. 

N= 7983. 

Bortfall: n=482 med 

demens, n=455 med 

okänt mentalt 

tillstånd, n=118 som 

inte kunde ge en bra 

fallhistoria vid 

behandlingsstart. 

Sambandet 

analyserades 

mellan riskfaktorer 

samt fall med hjälp 

av en multivariat 

logistikisk 

regressionsanalys. 

Vid analysen 

användes spss 

version 11.0. 

Resultatet visade att 

polyfarmaci har en 

betydande roll vid fall. 

Användandet av  

läkemedel som berör 

centrala nervsystemet 

eller är urindrivande 

ökade risken för fall. 

K1 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Exempel på sortering av resultat i huvudkategori och subkategori. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

 

Huvudresultat 

Subkategori Huvudkategori 

Ellenbecker et al. 

(2004). 

USA 

Resultatet visade på att patienter 
känner många biverkningar av 
polyfarmaci exempelvis trötthet, 
depression, förstoppning samt 
förvirring. 

Fysiska, 
psykiska och 
sociala 
bieffekter. 

 

Polyfarmacins 
påverkan på 
den äldre 
människan. 

 

Nguyen et al. 

(2006).  

USA. 

Resultatet visade att användadet 
av nio läkemedel eller fler gav 
biverkningar som exempelvis 
förstoppning, trötthet, 
hyperkalemi samt hyperglykemi. 

Fysiska, 
psykiska och 
sociala 
bieffekter. 

Polyfarmacins 
påverkan på 
den äldre 
människan. 

Corsinovi et al. 

(2008). 

Italien. 

Resultatet visade på att 
polyfarmaci var en stor riskfaktor 
vid fall. 

Fallolyckor. Polyfarmacins 
påverkan på 
den äldre 
människan. 

Formiga et al. 

(2008). 

Spanien. 

Resultatet visade att polyfarmaci 
var en stor riskfaktor för fall. 
Blodtryckssänkande läkemedel, 
bensodiazepiner samt 
urindrivandeläkemedel var de 3 
största riskgrupperna. 

Fallolyckor. Polyfarmacins 
påverkan på 
den äldre 
människan. 

Garfinkel et al. 

(2007). 

Israel. 

Resultatet visade på att utsättande 

av flera mediciner leder till bättre 

livskvalitet samt minskad 

dödlighet. 

Påverkan på 

livskvaliteten. 

Polyfarmacins 

påverkan på 

den äldre 

människan. 


