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Bakgrund 

Äldre och läkemedel 

Flera svenska undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen, har 
visat att det finns brister i kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning. 
Bristerna gäller framför allt val av läkemedel, hur de kombineras samt 
hur man behandlar vid olika diagnoser. Idag finns många läkemedel 
och behandlingar som kan vara en väg till ett längre liv i bättre hälsa. 
Samtidigt innebär längre livslängd nya problem och krämpor som   
behöver behandling. 

Den mest omfattande läkemedelsanvändningen ses hos dem som är 
mest sköra och därmed mest känsliga för läkemedel. Personer i grup-
pen 75 år och äldre svarar för mer än en fjärdedel av läkemedelskon-
sumtionen i Sverige. Många äldre har demenssjukdom och/eller flera 
kroppsliga sjukdomar, är så kallat multisjuka, och många av dem bor  
i särskilt boende. Det är inte ovanligt att en fast läkarkontakt saknas 
(Fastbom, 2006). 

Läkemedelsanvändning på särskilda boenden 
Antalet läkemedel per person ökar. Mest ökar antalet förskrivna läke-
medel ibland de som är 65-79 år. Personer boende på särskilda boen-
den för äldre använder i snitt drygt tio läkemedel per person. Drygt 80 
procent av dessa använder psykofarmaka. Användningen av antide-
pressiva medel och sömnmedel är också omfattande. En rapport från 
2004 visar att varje person i genomsnitt hade tre olika förskrivare av 
läkemedel, någon hade så många som 14 läkare. Det finns det ett    
tydligt samband mellan antalet ordinerade läkemedel och antalet      
ordinerande läkare per patient (Socialstyrelsen, 2006). 

Risker vid läkemedelsbehandling av äldre 
Äldre behandlas ofta i onödan, de får läkemedel som inte passar ihop 
eller läkemedel de inte behöver. Felaktig läkemedelsanvändning orsa-
kar mer än var tionde inläggning av äldre på sjukhus. Läkemedelsbe-
handling av äldre är komplicerad och ofta förenad med risker, bland 
annat för att läkemedel fungerar annorlunda i en åldrande kropp. Vissa 
läkemedel utsöndras sämre ur kroppen hos äldre, vilket kan leda till 
för höga koncentrationer och/eller för långvarig effekt. Exempel på 
oönskade bieffekter är dåsighet, försämrad koncentrationsförmåga, 
förvirring och blodtrycksfall. Det är också vanligt med olyckor på 
grund av påverkan av läkemedel. Vanligast är fallolyckor på grund av 
dåsighet eller snabba blodtrycksfall, något som kan leda till frakturer 
med dyra sjukvårdsvistelser som följd (Fastbom, 2006).  
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Användningen av olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer 
är, enligt Socialstyrelsen, anmärkningsvärt stor och medför risk för 
allvarliga biverkningar och onödigt lidande för vårdtagarna Studierna 
har visat att det är nödvändigt att ompröva läkemedelsanvändning 
med jämna intervall. Regelbundna, systematiska läkemedelsgenom-
gångar är enligt socialstyrelsen ett sätt att utveckla kvalitet och säker-
het i läkemedelsbehandlingen och bör användas i högre grad än vad 
som görs idag (Socialstyrelsen 2004). 

Historik 
Redan 1996 utfärdade Socialstyrelsen rekommendationer för att     
förbättra kvaliteten i läkemedelsanvändningen. Kommunerna uppma-
nades att organisera och genomföra uppföljningar av läkemedelsan-
vändningen i särskilda boenden. Syftet var att förbättra kvaliteten i   
läkemedelsanvändningen (Socialstyrelsen 1996). Nästan tio år senare 
publicerades en kartläggning av omfattningen och kvaliteten i äldres      
läkemedelsanvändning. Kartläggningen baserades på de projekt som 
publicerades under 2004, bland annat det omtalade Källa-projektet,  
och omfattade personer i både särskilt boende och ordinärt boende. 
(Socialstyrelsen 2004). I regeringens proposition 2005/06:115, som är 
en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, föreslogs 
en plan för nya initiativ och satsningar de närmaste tio åren. Sex       
utvecklingsområden inom äldreomsorgen prioriterades, varav läkeme-
delsgenomgångar är ett. 

Läkemedelsgenomgång 

Läkemedelsgenomgång är en metod för att upptäcka och åtgärda   
onödig medicinering, användning av olämpliga preparat, över- eller      
underdosering, biverkningar, läkemedelsinteraktioner och underbe-
handling. Åtgärderna medför övervägande gynnsamma effekter för 
patienterna och effekterna skattas vanligtvis genom personalens       
utvärdering och upprepad symtomskattning av patienterna. Målgrupp 
för läkemedelsgenomgångar är vanligtvis äldre personer med många 
olika läkemedel. Ett av de vanligaste problemen som identifieras  vid 
läkemedelsgenomgångar är läkemedel som saknar eller har oklar     
indikation.  

Läkemedelsgenomgång på distans 
En metod som visat på positiva effekter av läkemedelsgenomgångar är 
den så kallade distansmodellen. Distansmodellen är ett samverkans-
projekt mellan Apoteket AB och olika landsting och kommuner.     
Arbetssättet med teamdiskussioner med apotekare, läkare, sjukskö-
terska och omvårdnadspersonal närvarande har funnits sedan 1990-
talet, och visat goda resultat, men trots detta inte införts i någon större 
omfattning. Faktorer som brist på tid, personal, finansiering och kän-
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nedom om arbetsmodellen har bidragit till svårigheter i det praktiska 
genomförandet. Läkare och sjuksköterskor på äldreboendena har tids-
brist, och för apotekaren har geografiska avstånd ibland varit ett hin-
der. Det finns därför ett stort behov av att få fram en kompletterande 
förenklad arbetsmodell, som kan användas kontinuerligt och som 
medger större flexibilitet i arbetsprocessen.   

Fördelar med läkemedelsgenomgång på distans är att faktorer som 
geografiska avstånd, tidsbrist och brist på personer med adekvat   
kompetens inte behöver vara så stora hinder. Vinster har setts med 
ökad kvalitet i förskrivningen och även ekonomiska vinster noterades. 
(Kragh, 2005). 

Läkemedelsgenomgång i Timrå kommun 
Under hösten 2006 ansökte socialtjänsten i Timrå tillsammans med 
primärvården om stimulansbidrag från länsstyrelsen och blev bevilja-
de medel för bland annat läkemedelsgenomgång i Timrå kommuns 
särskilda boenden. På uppdrag av läkemedelskommittén i Västernorr-
land utfördes den 27 september 2006 en läkemedelsinventering i samt-
liga Timrå kommuns särskilda boenden.  Det togs beslut om att 
genomföra läkemedelsgenomgångar enligt distansmodellen ,med start 
under hösten 2006. Arbetet skulle bedrivas i projektform. Uppdraget 
med projektet var att ge alla vårdtagare som var 75 år eller äldre och 
som var ordinerade 9 eller fler stående läkemedel per dygn erbjudan-
det att få en läkemedelsgenomgång. 

Syfte och mål  

Syftet med projektet var att pröva en rutin för läkemedelsgenomgång, 
vilken skulle kunna användas som arbetsredskap för att minska läke-
medelsanvändandet i kommunens särskilda boenden.  

Målet var att på ett likvärdigt sätt kunna genomföra och utvärdera    
effekten av läkemedelsbehandling i Timrå kommuns särskilda boen-
den för att, om möjligt, minska antalet läkemedel per vårdtagare för 
att uppnå en optimal hälsa hos våra äldre. 
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Metod 
En projektsköterska fick under hösten och vintern 2006-2007 uppdra-
get att arbeta fram en rutin för läkemedelsgenomgångar i Timrå Kom-
muns Särskilda boenden. Projektet påbörjades i oktober 2006 och    
avslutades i maj 2007. De första distansläkemedelsgenomgångarna 
genomfördes i november 2006 och de sista i februari 2007. Uppfölj-
ningarna påbörjades i januari 2007 och avslutades under maj 2007. 
Sammanställning av projektet utfördes under september-oktober 2007. 

Utformningen av Timrås modell inspirerades av bland annat Källa-
projektet och baseras på apotekets läkemedelsgenomgång enligt       
distansmodellen. Arbetet skedde i samråd med en projektgrupp som   
bestått av sjuksköterskor från Timrå Kommuns Särskilda boenden.  

Den modell för distansläkemedelsgenomgång som provats i Timrå 
kommun innebar kommunikation och samarbete mellan patientansva-
rig läkare (PAL), apotekare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
(OAS). Apotekaren fanns tillgänglig på distans och inledde med 
genomgång av vårdtagarens medicinlista, för att därefter lämna för-
slag på lämpliga justeringar. Därefter träffades läkaren och sjukskö-
terskan. Vårdtagarens läkemedelsbehandling diskuterades i förhållan-
de till allmäntillstånd, diagnoser, aktuella problem och apotekarens 
råd. Eventuella justeringar utfördes utifrån denna diskussion. 

Förberedelser 

Inventering 
Inför starten av läkemedelsgenomgångar på distans inventerades anta-
let vårdtagare per boendeenhet som var 75 år eller äldre. Man räknade 
också antalet stående läkemedel per person och dygn vid inventerings-
tillfället. Inventeringen utfördes av respektive sjuksköterska, OAS, 
samtliga boenden i kommunen.  

Särskild inventering genomfördes på läkemedelsgrupperna sömnme-
del, neuroleptika och NSAID. Ytterligare ett antal läkemedelsgrupper 
inventerades på eget initiativ av projektssjuksköterkan; diuretika,    
analgetika (smärtlindring) och blodtryckssänkande (ace-hämmare, 
beta-blockare och kalciumantagonister).  

Deltagare 
Vid den läkemedelsinventering som genomfördes i Timrå Kommuns 
Särskilda boenden 27 September 2006, var det totalt 220 personer som 
var 75 år eller äldre. Av dessa var det 74 personer som hade nio eller 
fler stående läkemedel per dag.  



 7

Bortfall 
Tre vårdtagare på korttidsvården gick hem innan projektet startade 
och fanns ej inplanerade för att komma åter. 14 personer avled före 
läkemedelsgenomgångs start. Sju personer fick läkemedelsgenomgång 
utförd men avled före uppföljning. Sammanlagt tre personer tackade 
nej till att delta i läkemedelsgenomgång. Två personer exkluderades 
av PAL eftersom ordinationsändringar nyligen utförts av annan läkare 
vid specialistvårdsklinik. Samtliga ovan nämnda exkluderades.  Från 
två vårdtagare/anhöriga uteblev svar om deltagande i läkemedels-
genomgång. Dessa fick dock en läkemedelsgenomgång utförd av sin 
PAL/OAS, dock utan apotekarens medverkan.    

Datainsamling 

Information och dokumentation 
Inför läkemedelsgenomgången informerade projektsjuksköterskan de 
vårdtagare som skulle erbjudas läkemedelsgenomgång både muntligen 
och skriftligen, samt inhämtade skriftligt medgivande från aktuell 
vårdtagare. I de fall vårdtagaren själv ej kunde ta ställning till delta-
gande erhöll anhörig skriftlig information om projektet och gav sitt 
skriftliga godkännande till att läkemedels genomgång fick genomfö-
ras. Det skriftliga medgivandet var nödvändigt för att apotekaren skul-
le ges möjlighet att få ta del av den information från journaler, gällan-
de vårdtagaren, som var nödvändigt för en adekvat läkemedelsbedöm-
ning. Dokumentet förvarades i en särskild pärm under läkemedels-
genomgångarna.  

Fysiska kontroller 
Inför läkemedelsgenomgång kontrollerades följande på alla deltagare; 
provtagning i form av blodprov, S- Kreatinin och viktkontroll. Blod-
tryckskontroll utfördes liggande och även stående om det var möjligt. 

Anamnes och diagnos 
Diagnoser kontrollerades i förekommande pappersjournal och jämför-
des med befintliga diagnoser i vårdtagarens datajournal. Uppdatering 
av anamnes utfördes i de fall där behov fanns, och utfördes gemen-
samt av projektsköterskan och OAS. Innan datum bokades för läke-
medelsgenomgång hade patientansvarig läkare (PAL) kontrollerat   
befintliga diagnoser  i landstingets/vårdcentralens journalsystem. Jäm-
förande av diagnoser mellan journalsystemen utfördes och uppdatera-
des där så behövdes.  

Formulär för symtomskattning 
Vårdtagarens hälsa skattades med hjälp av apotekets symtomskatt-
ningsformulär, vilket omfattar 27  frågor. Svaren graderas med hjälp 
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av en 4-gradig VAS-skala med följande gradering: 1- inga besvär,      
2 - små besvär, 3 - måttliga besvär och 4 - stora besvär (Bilaga 1). 

Vårdtagaren besvarade själv symtomskattningsfrågorna i den mån det 
var möjligt. I övriga fall fick vårdtagarens kontaktperson alternativt 
annan omvårdnadspersonal som kände vårdtagaren väl, besvara frå-
gorna. Formuläret besvarades vid två tillfällen under projekttiden.  
Första gången var inför läkemedelsgenomgången. Andra gången sym-
tomskattningsformuläret användes var vid uppföljningstillfället, då 
som ett jämförande mätinstrument för att uppmärksamma eventuella 
förändringar i vårdtagarens hälsotillstånd. Jämförelsen gav en bild av 
eventuella förändringar av hälsotillståndet före respektive efter läke-
medelsgenomgång.  

Läkemedelsgenomgången 

Apotekarens roll 
Symtomskattningsformuläret tillsammans med övrig insamlad data, 
som provsvar och läkemedelslista utgjorde apotekarens underlag vid 
dennes bedömning om förslag till eventuella åtgärder. Översyn av   
befintliga ordinationer gjordes utifrån ett urval av Socialstyrelsens 
kvalitetsindikatorer (Socialstyrelsen, 2003; Kragh, 2005). Gransk-
ningen skedde utifrån både läkemedelsspecifika (att läkemedlen gavs i 
rätt dos, form, dosintervall)och diagnosspecifika (att man kontrollera-
de att indikation fanns för läkemedelsbehandling utifrån befintliga 
diagnoser) indikatorer. 

Apotekaren hade en egen mall där problem och frågeställning kring 
ordinationer samt förslag till åtgärder presenterades. Apotekarens    
bedömning faxades inom 2 veckor åter till projektsjuksköterskan inför 
läkemedelsgenomgången.  

Sjuksköterskans och läkarens roller 
Projektsjuksköterskan gick tillsammans med PAL och OAS igenom 
förslagen som apotekaren lagt fram samtidigt som man tittade tillbaka 
på symtomskattningen som besvarats inför läkemedelsgenomgång.  

Läkemedelsgenomgångarna utfördes på ordinarie rond dagar vid varje 
boende. Varje PAL utförde en till två genomgångar per vecka. Vid   
läkemedelsgenomgång deltog projektsjuksköterskan, PAL, OAS    
medan apotekaren fanns tillgänglig över telefon om frågor uppkom. 

Projektsjuksköterskan ansvarade för att läkemedelsgenomgången och 
vidtagna åtgärder dokumenterades och följdes upp. Dokumentationen 
lades in under sökord status/läkemedel i vårdtagarens journal.  
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Uppföljning 
Uppföljning utfördes åtta veckor efter läkemedelsgenomgång. Vårdta-
garens hälsa skattades ännu en gång, med hjälp av symtomskattnings-
formuläret. Samma fysiska formulär som vid första skattningen an-
vändes, men fylldes i med olika tecken. Ett X gjordes i rutan vid första 
symtomskattning och ett O med annan färg på pennan gjordes vid 
uppföljningstillfället, vilket gav en överblick av eventuella föränd-
ringar av vårdtagarens hälsotillstånd. 

Resultatet vid uppföljning återkopplades muntligen till omvårdnads-
ansvarig sjuksköterska i de fall där vårdtagaren visade sig vara i behov 
av ytterligare läkemedelsjustering. OAS informerade i sin tur PAL om 
de fortsatta besvären hos vårdtagaren.  
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Resultat och diskussion 
Beskrivning av deltagare 
Totalt 43 vårdtagare, tio män och 33 kvinnor, har under projektets 
gång erhållit läkemedelsgenomgång enligt distansmodellen i Timrå 
Kommuns Särskilda boenden. Medelålder i gruppen var 86 år och 42 
procent av vårdtagarna hade dokumenterad demensdiagnos. 

Sjukdomar 
Sex av tio av de vanligast förekommande diagnoserna bland deltagar-
na, hörde till kategorin hjärt- och kärlsjukdomar. Mer än hälften av 
vårdtagarna hade haft TIA (transischemisk attack) eller CVL (cerebral 
vaskulär lesion). Knappt hälften hade diagnosen hypertoni. Övriga 
diagnoser förekom i något mindre utsträckning (Diagram 1). 

Diagram 1 
 

 

 

 

 

 
 

De 10 vanligaste diagnoserna bland de vårdtagare som erhållit läkemedelsgenom-
gång. 

Läkemedelsanvändning 
Vid tidpunkten för inventeringen användes sammanlagt 522 olika    
läkemedel av de aktuella vårdtagarna.. Endast läkemedel på stående 
ordination räknades, läkemedel för så kallade vid-behovs ordinationer 
medräknades ej. Efter genomförd läkemedelsgenomgång minskade 
antalet läkemedel till 427 stycken, en minskning med totalt 95 olika 
sorters läkemedel.  

Vid första inventeringen använde varje vårdtagare i genomsnitt 12,1 
olika läkemedel varje dag. Vid uppföljningen efter genomförd läke-
medelsgenomgång var genomsnittsanvändnignen 9,9 läkemedel per 
vårdtagare och dag, vilket innebar en minskning med 2,2 läkemedel 
per vårdtagare och dag (Diagram 2). 
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Diagram 2 
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Genomsnittligt antal ordinerade läkemedel per vårdtagare och dag, före respektive 
efter läkemedelsgenomgång.       

Läkare 
Vid föreberedelserna inför läkemedelsgenomgångarna såg man att 
samtliga vårdtagare hade fått läkemedel ordinerade från flera olika lä-
kare. Antalet läkare per vårdtagare varierade, och medelvärdet angå-
ende antalet läkare per vårdtagare skiljde sig mellan kommens olika 
särskilda boenden. Antalet läkare som varit involverade i deltagar-
gruppens läkemedelslistor var i snitt 4,1 stycken per vårdtagare. I detta 
är även inräknat både doktorer från sluten och öppen vård, under den 
tid som vårdtagaren bott i kommunens särskilda boende (Diagram 3). 

Diagram 3. 
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Resultatsammanställning av symtomskattningsfrågor 

Förändringar efter läkemedelsgenomgång 
På flera av de 27 frågeställningar som berördes i symtomskattnings-
formuläret kunde förbättring i olika grad påvisas. För några vårdtagare 
var skattningen vid uppföljningen dock oförändrad (Bilaga 6). Efter 
läkemedelsgenomgången försökte man aktivt, i de fall det var möjligt, 
att välja andra behandlingar och åtgärder än att förskriva läkemedel.  

Ögonirritationer 
En minskning av ögonirritationer kunde observeras hos vårdtagarna 
vid uppföljning. Som alternativ till mer potenta läkemedel räckte det i 
de flesta fall med tårsubstitutbehandling när ögonen upplevdes torra. 
Vid ögoninflammation behandlades i första hand med natriumklorid-
tvätt och i några fall endast tvål och vatten. Hygienrutiner förstärktes,  
man övergick till att torka ögonen med papper, vilket kastades bort  
efter varje användning. Tidigare hade man använt samma handduk 
upprepade gånger. 

Sväljningsfunktionen 
Antalet vårdtagare som skattade problem med sväljningsfunktionen 
minskade markant under projekttiden. Upplevelsen av törst minskade i 
gruppen och man kan se en tendens att vårdtagarna erhållit dryck i 
större utsträckning än tidigare. Förbättringen när det gäller sväljnings-
funktionen kan ha ett samband med den ökade mängden dryck och 
den minskade upplevelsen av törst. En fuktad strupe kan mycket väl 
förbättra möjligheten att svälja. Även upplevelsen av muntorrhet 
minskade.  

Yrsel 
Förekomsten av yrsel hade minskat vid uppföljningstillfället. Denna 
förbättring torde sannolikt kunna kopplas till den påtagliga minsk-
ningen av diuretikaanvändning som noterades vid uppföljningen. Lågt 
blodtryck hos vårdtagarna var en av de vanligaste orsakerna till utsätt-
ning av diuretika. 

Sömn 
Sömnproblemen minskade trots en minskning i användandet av 
sömnmedel. Andra metoder prövades i många fall istället för att ge 
sömnmedicin vid behov. Vårdtagaren fick till exempel istället något 
att äta och en stunds sällskap vilket i flera fall, hade bättre effekt än 
sömnmedel. 
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Muntorrhet 
Med anledning av att salivproduktionen minskar när man blir äldre 
ökar känsligheten för läkemedel som ger biverkningen muntorrhet. 
Det är en av de vanligaste biverkningarna av antikolinerga medel men 
kan även orsakas av en lång rad andra läkemedel, exempelvis urindri-
vande medel och medel mot depression (Fastbom, 2006). Förekoms-
ten av muntorrhet reducerades hos en betydande del av gruppen. Un-
gefär hälften av vårdtagarna fick i salivstimulerande läkemedel insatt 
medan hälften endast blev ordinerade att dricka mer. Även det höga 
antalet vårdtagare som upplevde besvär av törst minskade och skulle 
kunna hänga ihop med att vårdtagarna har intagit mer dryck. 

Hosta 
Hosta förbättrades hos fyra av vårdtagarna. Ökat vätskeintag som enda 
ordination gav en märkbart positiv effekt på dessa problem. 

Bensvullnad 
Bensvullnad var ett besvär som inte hade förändrats nämnvärt vid 
uppfölningen. 15 vårdtagare upplevde denna typ av besvär både före 
och efter läkemedelsgenomgång. Hjärt- och kärlsjukdomar hörde till 
de vanligaste diagnoserna bland vårdtagarna vilket även det är en bi-
dragande orsak till problem med bensvullnad. I flera fall var vårdta-
garna ordinerade stödstumpor som inte användes. Svårighet att sätta 
på stödstrumpor samt vårdtagarens upplevelse av obehag från dessa 
skulle kunna vara en bidragande orsak till att så många hade besvär av 
bensvullnad.  

Klåda 
Antalet vårdtagare som upplevde klåda var oförändrat vid uppfölning-
en. Klåda var ett besvär som upplevdes av ett stort antal vårdtagare 
såväl före som efter läkemedelsgenomgången. Klåda är en mycket 
vanlig biverkning hos flera olika läkemedel, vilket kan förklara att 
klåda var så vanligt förekommande och att förekomsten inte heller för-
ändrades. Det är viktigt att vara observant på detta vid insättande av 
nya mediciner.  

Övriga symtom 
Sex vårdtagare upplevde sig mindre frusna efter läkemedelsgenom-
gången än tidigare. Sju vårdtagare, som tidigare hade upplevts ha pe-
rioder då de varit ledsna, upplevdes vid uppföljningen må bättre. För 
en vårdtagare innebar läkemedelsgenomgången att stämningshöjande 
läkemedel insattes, då symtomskattningen visade att behov av detta 
förelåg.  
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Vid uppföljning efter läkemedelsgenomgång kunde påvisas en liten 
försämring gällande andfåddhet och ont i bröstet. Detta kan sannolikt 
sättas i samband med att hjärt-kärlsjukdomar hörde till de vanligaste 
diagnoserna i undersökningsgruppen.   

Smärta, värk och stelhet var ett något mer ökat besvär vid uppfölj-
ningen. Läkemedelsgenomgången medförde att ett antal smärtlindran-
de läkemedel, både centralt och perifert verkande, utsattes . Detta 
skulle kunna ha orsakat de ökade problemen med stelhet och smärta. 
För de vårdtagare som skattade ökade problem med dessa symtom vid 
uppföljningen återinsattes smärtlindring. Försämrat minne upplevdes 
ha ökat hos en stor del av vårdtagarna, detta kan möjligen höra till 
normalt åldrande i en undersökningsgrupp med en medelålder på 86 
år.  

Förändringar av läkemedelsanvändande 

Efter genomförd läkemedelsgenomgång sågs den största minskningen 
inom läkemedelsgrupperna diuretika och så kallad annan smärtlind-
ring, det vill säga icke NSAID-preparat. 

Läkemedel dosminskades vid flera tillfällen. De sattes även ut i de fall 
det saknades indikation för behandling. En vanlig orsak till att många 
vårdtagare stod på annan smärtlindring var kvarstående ordinationer 
på grund av utebliven uppföljning och utvärdering. De flesta vårdtaga-
re hade fått preparaten insatta under sjukhusvistelse, och de hade se-
dan funnits kvar. Förskrivningen av sömnmedel minskade något me-
dan användandet av neuroleptika halverades. NSAID var den enda lä-
kemedelsgrupp som ökade i användning, dock marginellt (Tabell 1). 

Sömnmedel  
Tre vårdtagare fick sömnmedel utsatt (Tabell 1). De vanligast före-
kommande sömnmedlen var Zopiklon/Imovane, Stilnoct, Propavan 
och Heminevrin. En fördel med Zopiklon ansågs vara att verkningsti-
den är lagom lång. Preparatet har även en mindre muskelavslappnande 
effekt än benzodiazepinerna. Propavan, som är besläktad med neuro-
leptika, anses ha en onödigt lång verkningstid och dessutom en för-
måga att ge trötthet dagen efter (Fastbom, 2006),.  

Med tanke på äldres ökade känslighet för läkemedel till följd av för-
sämrad funktion av njurar och lever bör läkemedlen förskrivas med 
försiktighet, särskilt vid samtidig behandling med andra psykofarma-
ka. Sömnmedel bör användas i så liten utsträckning som möjligt och 
helst ses som ett tillfälligt komplement till andra åtgärder. Det är vik-
tigt att följa upp och utvärdera effekten av sömnmedel med jämna in-
tervall.  
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Sömnmönstret förändras ofta när man blir äldre vilket ofta yttrar sig 
som uppvaknanden nattetid eller tidig morgon. I första hand bör man 
pröva icke farmakologisk behandling, till exempel se till att förhållan-
dena i sovmiljön är goda. Detta kan vara att inte lägga sig så tidigt på 
kvällen, se till att aktiveras under dagen och inte sova små tupplurar 
dagtid (Fastbom, 2006). 

Vanliga bieffekter av sömnmedel är bland annat trötthet, klåda, exan-
tem, illamående, yrsel, huvudvärk, smakförändring, oro, hallucinatio-
ner, ångest, sömnrubbning, konfusion och minnesbortfall.  Många av 
dessa bieffekter kan vi många gånger identifiera hos våra äldre (Lund-
gren, 2007). 

Tabell 1 
Läkemedels-
grupp 

Antal läkemedel 
före 

läkemedels-
genomgång 

Antal läkemedel 
efter 

läkemedels-
genomgång 

Förändring 
vid 

uppföljning 

Sömnmedel* 
 

18 15 - 3 

Neuroleptika* 
 

14 7 - 7 

NSAID* 
 

1 2 + 1 

Diuretika 
 

30 21 - 9 

Blodtrycks-
sänkande, Ace-
häm. Betarec.-
blockerare. Kalci-
umantagonist 

17 17 Oförändrat 

Annan smärtlind-
ring, ex. Alvedon, 
Tradolan, Dexofén 

37 28 - 9 

Förekomst  av respektive läkemedel före och efter genomförd  läkemedelsgenom-
gång. *  De läkemedel som inventerades specifikt 27/9-06.  

Neuroleptikum 
Användningen av neuroleptika halverades från 14 vårdtagare till sju 
stycken (Tabell 1). De vanligast förekommande läkemedlen i denna 
kategori var Risperdal och Haldol. 

Den samlade kliniska erfarenheten är att äldre har en ökad känslighet 
och sårbarhet för neuroleptikans påverkan av centrala nervsystemet. 
Hos gamla kan det öka problem med balans, minne och koncentra-
tionsförmåga. Preparaten bör ges i låg dos, vilket ofta är tillräckligt för 
att nå samma kliniska effekt som hos yngre personer. Med lägre neu-
roleptikados minskar risken för bieffekter. Riskerna ökar ytterligare 
hos äldre med demensdiagnos eftersom deras kognitiva förmåga redan 
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är reducerad till följd av sjukdomens degeneration i de kolinerga 
nervbanorna. Biverkningar i form av dåsighet och lågt blodtryck med 
ortostatism är inte ovanligt vid behandling med neuroleptika. Neuro-
leptikabehandling bör inte avslutas tvärt. Succesiv utfasning bör vidtas 
för att undvika utsättningssymtom såsom illamående kräkning, diarré, 
huvudvärk och svettningar (Fastbom, 2006). 

NSAID 
Vid inventeringen inför läkemedelsgenomgång var endast en vårdta-
gare var ordinerad NSAID. Vid uppföljningen hade antalet ökat till 
två stycken (Tabell 1). Orsaken till insättandet för vårdtagare nummer 
två var svår artrossmärta där annan smärtlindring prövats utan effekt. 
NSAID ger ökad risk för gastrointestinal blödning. Det riskerar även 
att förvärra tillståndet hos vårdtagare med hjärtsvikt och njursvikts-
diagnos (McGavock, 2006).  NSAID kan avslutas direkt utan ned-
trappningsfas. Några vanliga bieffekter av NSAID är ödem, trötthet, 
urticaria, klåda, dyspnè, parotit, illamående, kräkningar, buksmärtor, 
diarré, yrsel, huvudvärk konfusion och synrubbning (Lundgren, 2007).  

Diuretika  
Användningen av diuretika minskade från 30 vårdtagare före läkeme-
delsgenomgång till 21 vårdtagare efter genomförd läkemedelsgenom-
gång (Tabell 1). Lågt blodtryck var en av de vanligaste orsakerna till 
att diuretika minskades i dos eller sattes ut. Även risken för obstipa-
tion var en orsak till utsättning. Furix var den typ av vätskedrivande 
som var vanligast förekommande i gruppen. Furix är ett loopdiureti-
kum, det vill säga ett kraftigt salt- och vätskedrivande medel som 
minskar kroppens vätskeöverskott och på så sätt sänker blodtrycket 
varpå hjärtat avlastas.  

Bland de bieffekter som föreligger vid behandling med vätskedrivande 
läkemedel kan man se yrsel bland de vanliga biverkningarna. Nämnas 
bör även risken för hypokalemi och hyponatremi vid långvarig be-
handling med läkemedlet (McGavock, 2005). 

Behandlingsindikationen var i de flesta fall hypertoni, vilket var den 
näst vanligaste diagnosen bland vårdtagarna, men även andra indika-
tioner som ödem i samband med hjärtsvikt förelåg.  

Blodtryckssänkande 
Antalet vårdtagare som använde blodtryckssänkande läkemedel i form 
av betareceptorblockerare, ace-hämmare och kalciumantagonister i 
nämnd ordning, var oförändrat 17 stycken både före och efter läkeme-
delsgenomgång (Tabell 1).   

Bland de vanligast förekommande betareceptorblockerande läkemed-
len återfanns bland annat Selokén, Inderal och Emconcor. Betarecep-
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torblockerare kan vanligtvis ge biverkningar som trötthet, bradykardi, 
sömnstörningar, mardrömmar, illamående, perifer kyla i extremiteter, 
andfåddhet, ödem, depression och nedstämdhet. 

Ramipril och Linatil var de ace-hämmare som återfanns i undersök-
ningsgruppen. Vanliga biverkningar i denna grupp läkemedel är bland 
annat klåda, hosta, feber, trötthet, ödem, hypotension, dyspné, illamå-
ende, yrsel och huvudvärk. 

Ögondroppar med icke selektiv betablockerande effekt återfanns hos 
ett fåtal av vårdtagarna. Risk för systemisk effekt finns hos denna typ 
av läkemedel. I detta fall Timolol ögondroppar som bland annat kan 
leda till blodtrycksfall, sömnbesvär och depression. (Lundgren, 2007; 
Fastbom, 2006).  

De kalciumantagonister som förekom i undersökningsgruppen var 
Lomir och Cardizem. Kalciumantagonister har i stor utsträckning lik-
nande biverkningar som ace-hämmare. Skillnaden i vanliga biverk-
ningar är att kalciumantagonisten även kan ge bröstsmärtor, bradykar-
di, takykardi, obstipation, muskel och ledvärk, yrsel, huvudvärk 
(Lundgren, 2007). 

Att tänka på vid behandling med betareceptorblockerare, ace-
hämmare och kalciumantagonister är att de vanligaste biverkningarna 
är ganska lika när man jämför mellan dessa grupper läkemedel. Äldre 
som uppvisar tecken på trötthet, illamående, yrsel och huvudvärk kan  
ha drabbats av biverkningar av läkemedlen var för sig eller kombina-
tionen av flera olika läkemedel. 

Annan smärtlindring 
En markant minskning i användningen av så kallad annan smärtlind-
ring, i form av Alvedon, Dexofén och Tradolan kunde tydligt ses. Ini-
tialt var 37 av vårdtagarna ordinerade dessa typer av läkemedel. Efter 
läkemedelsgenomgång var det 28 vårdtagare som fortfarande stod på 
något eller flera läkemedel från denna kategori. Alvedon var det van-
ligast förekommande smärtlindringen som ”blivit kvar” på läkeme-
delslistan. Dexofen och Tradolan förekom också, dock inte i samma 
utsträckning.  

Det stora antalet vårdtagare som använde någon form av annan smärt-
lindring läkemedel i gruppen, kunde sättas i samband med tidigare 
sjukhusvistelse, då vårdtagaren fått smärtlindrande behandling vilken 
sedan blivit kvar på läkemedelslistan utan utvärdering/uppföljning. 

Läkemedelsordinationer som inte följs upp och utvärderas är något 
som kan medföra att vårdtagare använder preparat som ger onödiga 
biverkningar (Fastbom, 2006). 
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Upplevd hälsa 

Vårdtagarnas upplevda hälsa skattades både inför och efter läkeme-
delsgenomgång, för att ge en bild av den totala upplevelsen av läke-
medelsgenomgångens eventuella inverkan på upplevd hälsa. Skatt-
ningen baserades dels på utfallet av symtomskattningsformuläret, dels 
på hur hälsa upplevts i det dagliga livet. Upplevelsen av hälsa skatta-
des enligt graderingen bättre, sämre och oförändrat.  

Trettio procent av vårdtagarna besvarade själva hur de mådde både 
före och efter läkemedelsgenomgång, medan 70 procent av frågorna 
besvarades av kontaktperson eller omvårdnadspersonal. Sammanfattat 
resultat för hela gruppen blev att 26 procent av vårdtagarna mådde 
bättre, 16 procent mådde sämre medan 58 procent mådde oförändrat 
efter genomförda läkemedelsgenomgångar med uppföljning (Diagram 
4, Diagram 5). 

Diagram 4. 
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Vårdtagaren mår
bättre
Vårdtagaren mår
sämre 
Vårdtagaren mår
oförändrat

 
Vårdtagarnas upplevelse av hälsa efter genomförd läkemedelsgenomgång. 
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Diagram 5. 
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Mår bättre
Mår sämre
Mår oförändrat

 
 

Kontaktpersoners/omvårdnadspersonals upplevelse av vårdtagarens hälsa efter 
genomförd läkemedelsgenomgång. 

 

Utförda ordinationsändringar  

Som arbetsredskap vid läkemedelsgenomgången användes en mall 
med apotekarens frågeställningar. Utifrån dessa frågeställningar och 
påföljande förslag till ordinationsändringar, togs beslut av PAL om 
eventuella ändringar av ordinationer skulle genomföras.  

Efter genomförda läkemedelsgenomgångar hade 89  utsättningar av 
stående läkemedelsordinationer utförts. Vid 35 tillfällen sattes vid be-
hovsläkemedel ut. Sammanlagt utfördes insättning vid 18 tillfällen 
gällande stående ordinationer och vid nio tillfällen insattes vid behovs 
läkemedel. Det ordinerades 23 byten av läkemedel varav 14 stycken 
av apotekare rekommenderat sådant. Inga byten av läkemedelsform 
utfördes. Dosökning utfördes i 6 fall och dosminskning i 28 fall. Dos-
intervallet ändrades vid 3 tillfällen. 

Några exempel på typer av ändringar som genomfördes presenteras 
nedan och illustreras i Diagram 6. 
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Diagram 6. 
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Läkemedel utsatta
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Byte av
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Byte till
rekommenderat lm
Vid behovs
läkemedel insatta
Vid behovs
läkemedel utsatta

 
Problem och frågeställningar vilka vid läkemedelsgenomgång gett upphov till utförda 
ordinationsändringar. 

Avsaknad av indikation 
I en del fall saknades indikation för användande av läkemedlet. Be-
handling var således onödig. De vanligast förekommande läkemedels-
grupperna med avsaknad av indikation var vätskedrivande, smärtlind-
rande, neuroleptika, antacida, kärlvidgande, blodförtunnande och lax-
ermedel.  

Vid behovsmediciner  
Bland vid-behovs ordinationerna återfanns läkemedel som ej användes 
och ofta inte heller hämtats ut på lång tid, men fortfarande fanns kvar 
på medicinlistan. Det var bland annat smärtlindrande läkemedel med 
antiinflammatorisk verkan, till exempel Diklofenak, samt centralt ver-
kande smärtlindring som Dexofén och Tradolan. Sömntabletter, 
lugnande läkemedel, magsyrahämmande läkemedel, antibiotika, loka-
la behandlingsformer (exempelvis medel för svampbehandling) var yt-
terligare exempel på vid behovsmediciner som sattes ut eftersom de 
inte längre behövdes. 

Indikation utan behandling 

Det fanns några tillfällen där indikation för behandling förelåg men 
behandling inte var ordinerad. Exempel på problem var bland annat 
muntorrhet, torr hud, otillräcklig smärtlindring, otillräcklig hjärt-
sviktsbehandling (i två fall) samt depression upptäckt med hjälp av 
symtomskattningsformuläret. Av dessa fick samtliga behandling insatt 
för de olika indikationerna. 
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Ineffektiv behandling 
En del vårdtagare visade sig ha ineffektiv behandling. Då dessa upp-
täcktes gjordes lämpliga justeringar, till exempel justerades dosering-
en vid otillräcklig smärtlindring. Slemlösande läkemedel och neuro-
leptika sattes ut vid några tillfällen på grund att de inte hade avsedd 
effekt. Effektivare behandling insattes vid hjärtsvikt genom dosökning 
av ACE-hämmare. Vid ett tillfälle byttes Glucosamin ut mot NSAID 
hos en vårdtagare med svår artrossmärta. Vid ett annat tillfälle gjordes 
tillägg av läkemedel för att erhålla fullgod behandling vid anemi. Slut-
ligen gjordes några byten till bättre dokumenterat läkemedel vid oste-
oporosdiagnos. 

Biverkningar 
Exempel på misstänkta biverkningar som återfanns i undersöknings-
gruppen var bland annat blodtryckssänkande läkemedel, vilka gett bi-
verkningar i form av bensvullnad (till exempel Plendil och Lomir som 
är så kallade kalciumantagonister). Dessa sattes ut vid läkemedels-
genomgång och följdes upp med gott resultat vid senare tillfälle. 
Långverkande kärlvidgande läkemedel misstänktes orsaka lågt blod-
tryck hos en par vårdtagare och sattes ut på prov. Detta fungerade bra 
för vårdtagarna som inte uppvisade några tecken till återkommande 
angina fram till uppföljningstillfället. Centralt smärtstillande läkeme-
del som misstänktes orsaka yrsel som eventuell biverkning sattes ut. 
Vätskedrivande läkemedel, Furix, utsattes i ytterligare några fall där 
lågt blodtryck förelåg samt risk för obstipation på grund av den kraf-
tigt diuretiska effekten. Njursviktsdiagnos ledde till dosminskning av 
Alvedon vid ett tillfälle. En vårdtagare uppvisade förhöjt  S-Digoxin 
som dock kunde dosjusteras efter ytterligare uppföljning med prov-
tagning. 

Varning och försiktighet 
Det förekom några fall av varningar om försiktighet i läkemedelbe-
handlingen. Det var bland annat läkemedel vid diabetes, Mindiab och 
Metformin som dosminskades med anledning av att vårdtagaren hade 
lågt creatininclearence. Oförändrad dosering ansågs innebära ökad 
risk för ackumulering av läkemedlet i kroppen, vilket i sin tur kan leda 
till hypoglykemi det vill säga lågt blodsockervärde. Vid ett tillfälle er-
sattes tablettbehandling med insulin. 

Kaliumsparande diuretikum sattes ut på grund av kraftigt nedsatt njur-
funktion hos en vårdtagare. Läkemedel mot urinträngningar, Detrusi-
tol, sattes ut vid ett tillfälle med anledning av den icke önskvärda anti-
kolinerga effekten som kan ses hos äldre. Ändring av doseringsinter-
vallet vid Dolcontinbehandling utfördes hos en vårdtagare. Teovent är 
ett icke rekommenderat preparat vid astma och utsattes därför vid ett 
tillfälle. Alvedondosen justerades med anledning av ett mycket lågt 
kreatinin-clearence hos två vårdtagare. Försiktighet skall iakttagas vid 
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clearence på mindre än 30 ml/min. Vid 80 års ålder räknar man med 
att njurarnas förmåga att filtrera blodet har ungefär halverats (Lund-
gren, 2007). 

Interaktionsvarningar 
I undersökningsgruppen påträffades ett fåtal fall av C- interaktioner. 
C-interaktion innebär att olämpliga kombinationer av läkemedel kan 
leda till ändrad effekt av läkemedlet eller ge biverkningar men kan 
bemästras med individuell dosering och/eller plasmakoncentrationsbe-
stämningar av läkemedlet. Dosanpassning kan avvärja risken. 

Inga D-interaktioner påträffades i gruppen. D-interaktionen kan leda 
till allvarliga konsekvenser i form av svåra biverkningar, utebliven   
effekt eller är i övrigt svårt att bemästra med individuell dosering.  

Olämplig läkemedelsform 
Vid några tillfällen förekom frågan om eventuell olämplig läkeme-
delsform. Det handlade bland annat om astmabehandling och anemi-
behandling samt sväljningsproblem. Inga byten var aktuella eftersom 
behandlingarna fungerade optimalt för vårdtagarna. 

Ej rekommenderade läkemedel 
Profylaktisk osteoporosbehandling i form av benresorptionshämmare, 
bland annat Didronate-Calcium och Optinate Septimum byttes mot 
Alenat veckotablett som finns som veckotablett och administreras en 
gång i veckan, vilket avsevärt minskar risken för att läkemedlet skall 
skada slemhinnan i vårdtagarens strupe och orsaka sår och i sämsta 
fall frätskador. Tabletterna  bör ej tas i samband med födointag efter-
som den orala biotillgängligheten av bifosfonater då reduceras (Lund-
gren, 2007). Kalcium och D-vitamin är den enda osteoporosförebyg-
gande behandling som är vetenskapligt grundad när det gäller behand-
ling av våra allra äldsta (Kragh, 2005). 

Som profylax vid kateterbyte ersattes Lexinor med annat rekommen-
derat läkemedel vid några tillfällen. 

Dubbelförskrivning av läkemedel 
Sköra slemhinnor hos äldre kvinnor kan yttra sej som torrhet, urin-
vägsbesvär, infektioner i underlivet eller inkontinens (Kragh, 2005). 
De fanns några vårdtagare som behandlades både med östrogentablet-
ter och lokal östrogenbehandling samtidigt. Vid läkemedelsgenom-
gång beslutades att sätta ut tablettbehandlingen i flera fall där det före-
legat dubbel behandling. Den lokala behandlingen valdes som första 
behandlingsalternativ eftersom det finns bättre dokumenterad effekt 
kring den lokala behandlingen med hormoner vid sköra slemhinnor. 
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På äldreboenden har många vårdtagare kroniska förstoppningstillstånd 
bland annat på grund av mångårig laxermedelsanvändning. Ökat fiber-
innehåll i kosten är i många fall ett bättre sätt att förhindra förstopp-
ning än att använda laxermedel regelbundet (Kragh, 2005). Som mest 
hade en vårdtagare i undersökningsgruppen åtta olika laxermedel or-
dinerade som vid behovsläkemedel, vilka sattes ut och omprövades. 

Följsamhet till ordination 
Dålig följsamhet, förekom inte i något fall.  

 



 24

Slutsats 
Syftet med projektet att framarbeta ett väl fungerande arbetsredskap 
för att genomföra läkemedelsgenomgång på distans på ett optimalt sätt 
får anses utfört med bra resultat. En skriven rutin för hur läkemedels-
genomgång skall utföras i Timrå Kommuns Särskilda boenden har ut-
arbetats och visat sig fungera tillfredsställande under projektet (Bilaga 
5). Rutinen har förankrats hos medicinskt ansvarig sjuksköterska i 
Timrå Kommun, samt i sjuksköterskegruppen och kommer att använ-
das som arbetsredskap vid fortsatta läkemedelsgenomgångar.  

Distansmodellen av läkemedelsgenomgång med patientansvarig läka-
re och sjuksköterska på plats med apotekaren tillgänglig över telefon 
vid behov, har fungerat över förväntan och får även anses vara en 
tidseffektiv metod eftersom läkemedelsgenomgång har utförts på or-
dinarie ronddagar, vilket inte har krävt mer tid än cirka 20 minuter ex-
tra per vårdtagare, per läkemedelsgenomgång och rond. Den tidskrä-
vande delen låg på förarbetet innan själva läkemedelsgenomgången 
kunde genomföras.  

Målet för projektet var att om möjligt minska antalet läkemedel per 
vårdtagare för att på så sätt uppnå en optimal hälsa hos de äldre. I un-
dersökningsgruppen som bestod av 43 personer minskades läkeme-
delsanvändningen med 2,2 läkemedel per vårdtagare och dag. Projek-
tet får ses som ett första steg i en process mot att minska läkemedels-
användningen ytterligare bland våra äldre i kommunens boenden.  

 

 



 25

Reflektion  
Något som inte skiljer sig nämnvärt mellan äldre personer är de för-
ändringar som drabbar en åldrande kropp och som ofta leder till en 
större känslighet för läkemedelsbehandling. Problemen beror delvis på 
anatomiska och fysiologiska förändringar i anknytning till åldrandet. 
Det är viktigt att ta hänsyn till förändringar i kroppssammansättning, 
särskilt hos personer över 75 år (McGavock, 2006).  

Risken för biverkningar ökar ju fler preparat man använder. Även ris-
ken för läkemedelsinteraktion ökar i takt med ökat antal läkemedel 
och är en av de vanligaste orsakerna till inläggningar på sjukhus  
(Fastbom,2006; McGavock, 2005).  Läkemedelsrelaterad ohälsa hos 
äldre multisjuka vårdtagare har blivit ett växande problem för sjuk-
vården (Kragh, 2005).  

Vad kan vi som vårdpersonal bidra med för att om möjligt fortsätta att 
minska användningen av läkemedel? Det viktiga när det gäller att be-
handla äldre är att söka orsaken till problemet. Innan behandling sätts 
in bör man ha förvissat sig om att tillståndet inte är utlöst av andra lä-
kemedel (McGavock, 2005). Att alltid pröva en icke farmakologisk 
behandling först för att om möjligt undvika en ny läkemedelsinsätt-
ning känns mycket angeläget.  

Att äldre ofta behandlas för symtom istället för att få en behandling 
grundad på omsorgsfull diagnos av bakomliggande anledning ser ut 
att kunna vara en av många orsaker till polyfarmaci, det vill säga att 
man har många läkemedel (Fastbom, 2006).  

Den växande gruppen av multisjuka äldre som bor i eget boende har 
samma höga läkemedelsmängd som i särskilda boenden (Fastbom, 
2006).  

Fallincidenter 
En frågeställning som vuxit fram under projektets gång var om det 
kan finnas ett samband mellan vårdtagare som står på vätskedrivande 
läkemedel och fallincidenter samt om detta kan bidra till ökning av 
fall bland våra äldre. 

Vid en jämförelse med kommunens statistik gällande fallincidenter 
noterades att undersökningsgruppen stod för nio procent av de inrap-
porterade fallolyckorna i kommunens särskilda boenden under 2006. 
Under projektet gjordes en sammanställning av hur många fallinciden-
ter som inträffat i den grupp som erhållit läkemedelsgenomgång under 
en sex månaders period. Sammanställningen visade att fallen minskat 
med 20 procent när man jämförde antal fall före läkemedelsgenom-
gång med antal fall efter uppföljningen. I denna grupp var loopdiure-
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tika det vanligast förekommande läkemedlet bland vårdtagarna som 
stod för fallen. Det var två vårdtagare som fallit mellan fem och sex 
gånger vardera under projekttiden. I det ena fallet var det Digoxin och 
i det andra fallet var det centralt smärtlindrande läkemedel som miss-
tänktes orsaka fallen. Ingen av vårdtagarna hade några fall registrerade 
vid avslutande av projektet. 

Informationsöverföring 
Samlad läkemedelsinformation är särskilt viktigt när en vårdtagare 
överförs från en vårdform till en annan (Fastbom, 2006). Flera jour-
nalsystem på grund av flera olika vårdgivare ökar risken för att infor-
mation faller mellan stolarna, till exempel när ordinationsändringar 
som har gjorts på sjukhus inte kommer öppenvården till kännedom 
och inte heller till kommunens särskilda boenden. Om det vore prak-
tiskt genomförbart så vore en gemensam läkemedelslista för öppen 
och sluten vård det optimala. 

Kontinuitet 
Kontinuitet vad gäller läkemedelsuppföljningar och utvärderingar av 
läkemedelsbehandling är av största vikt för att om möjligt vända den 
uppåtgående trenden när det gäller polyfarmaci. Detta ställer höga 
krav på god läkar- och sjuksköterskekontinuitet vilket har funnits un-
der projekttiden. Det har varit en stor tillgång att alla personalgrupper 
varit delaktiga och haft möjlighet att förmedla sina ovärderliga kun-
skaper kring vårdtagaren. Det är ett oslagbart koncept att läkare, sjuk-
sköterska, apotekare, kontaktperson och omvårdnadspersonal kunnat 
vara delaktiga i samarbetet. Utbildning av omvårdnadspersonal inom 
området äldre och läkemedel är av största vikt för att öka kunskapen 
och förståelsen kring äldres läkemedelsbehandling.  

Trots åldrandets fastställda fysiologiska och anatomiska förändringar 
är varje människa unik, det är därför av stor vikt att ha respekt för var-
je människas individuella känslighet för olika läkemedel. Att beakta 
den äldres livskvalitet kan ibland innebära att man får väga risken mot 
vinsten av läkemedelsbehandling. 
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Information till BOENDE om läkemedelsgenomgång på  
 
………………………………………………………………. 
 
Bakgrund 
Erfarenhet och studier visar att äldre personer använder många läkemedel och 
ofta under lång tid. Senaste årens forskning på området har gett en ökad kunskap 
om läkemedel till äldre. Man har också sett att det finns ett behov av att 
ompröva pågående medicinering med jämna intervall. 
 
Syfte 
Förbättrad läkemedelsanvändning och läkemedelsnytta för den enskilde 
personen och därmed förhoppningsvis ett ökat välmående. 
 
Genomförande 
Som boende kommer du att tillfrågas om Ditt hälsotillstånd vid ett par tillfällen 
enligt ett formulär bestående av ett trettiotal frågor. Med kunskap om Ditt 
hälsotillstånd samt aktuella mediciner kommer ansvarig läkare, sjuksköterska, 
vårdpersonal och apotekare diskutera igenom hur Din läkemedelsbehandling kan 
utformas på bästa sätt. Det kan bli aktuellt att sluta med vissa läkemedel, ändra 
doseringar men även att lägga till nya läkemedel. Ändringarna görs stegvis och 
effekten kontrolleras efter varje ändring. Dokumentering sker i Apotekets 
dataprogram i avidentifierad form utan personnummer. 
 
Frivilligt deltagande 
Deltagandet är helt frivilligt och Du har full rätt att avbryta Din medverkan när 
som helst och utan att ange närmare skäl för detta. 
 
Ansvarig läkare ……………………………….  
Ansvarig sjuksköterska ……………………………… tel……………………
Ansvarig apotekare Anna Berglin  tel 060-610424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 
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Information till ANHÖRIG om läkemedelsgenomgång på
 
……………………………………………………. 
 
Bakgrund 
Erfarenhet och studier visar att äldre personer använder många läkemedel och 
ofta under lång tid. Senaste årens forskning på området har gett en ökad kunskap 
om läkemedel till äldre. Man har också sett att det finns ett behov av att 
ompröva pågående medicinering med jämna intervall 
 
Syfte 
Förbättrad läkemedelsanvändning och läkemedelsnytta för den enskilde 
personen och därmed förhoppningsvis ett ökat välmående. 
 
Genomförande 
Med kunskap om din anhöriges hälsotillstånd och aktuella mediciner kommer 
ansvarig läkare, sjuksköterska, vårdpersonal och apotekare diskutera igenom hur 
Din anhöriges läkemedelsbehandling kan utformas på bästa sätt. Det kan bli 
aktuellt att sluta med vissa läkemedel, ändra doseringar men även att lägga till 
nya läkemedel. Ändringarna görs stegvis och effekten kontrolleras efter varje 
ändring. Dokumentering sker i Apotekets dataprogram i avidentifierad form utan 
personnummer. 
 
Frivilligt deltagande 
Deltagandet är helt frivilligt och Du har full rätt att avbryta Din anhöriges 
medverkan när som helst och utan att ange närmare skäl för detta. 
 
Ansvarig läkare ………………………………….  
 
Ansvarig sjuksköterska ………………………………… tel ………………… 
 
Ansvarig apotekare Anna Berglin  tel  060- 18 20 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 4 
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   Bilaga 5 (1/2) 
 
Rutiner vid distansläkemedelsgenomgång  i Timrå Kommuns 
Särskilda boenden 
 

Alla vårdtagare som är 75 år eller äldre och har 9 eller fler stående läkeme-
del/dag skall erbjudas en läkemedelsgenomgång. 
Under O:Verkställighet/ssk/ssk.träd/läkemedelsgenomgång ligger de doku-
mentmallar som du behöver för att utföra läkemedelsgenomgång. 
 
Information ges muntligen till vårdtagare/anhörig gällande läkemedelsgenom-
gång samt informationsblad lämnas. På symtomskattningsformuläret finns en 
svarsruta där man kryssar i att vårdtagare/anhörig är informerad samt att man 
skriver in i patientjournalen att information lämnats och att samtycke givits. 
 
Symtomskattningsformuläret består av 27 frågor som i fösta hand besvaras av 
vårdtagaren själv men om detta ej är möjligt får kontaktperson eller annan om-
vårdnadspersonal som känner vårdtagaren väl besvara frågorna som handlar om 
hur vårdtagaren mått de senaste 14 dagarna. Frågorna besvaras enligt en 4-
gradig VAS-skala. Se tillhörande användaranvisning för symtomskattningsfor-
mulär, som ligger som mall under O: 
Symtomskattningsformuläret besvaras vid 2 tillfällen, bl. a inför läkemedels-
genomgång och blir då ett underlag för apotekaren vid dennes bedömning om 
ev. förslag till ändringar av ordinationer samt som arbetsredskap vid läkeme-
delsgenomgång för OAS och PAL. (använd svart bläckpenna eftersom papperen 
skall faxas!) 
Vid uppföljning används samma symtomskattningsformulär igen men nu med 
ett annat tecken ex.0 med annan färg på pennan (röd bläckpenna). Detta ger en 
bra bild av ev. förändringar i vårdtagarens hälsa under uppföljningstiden. 
 
Provtagning.  S-Kreatinin, vikt samt blodtryck liggande och stående, det senare 
om det går. Apotekaren behöver dessa värden samt ålder, kön och vikt för att 
kunna räkna ut CL =  Kreatinin-clearance = njurarnas förmåga att rena blo-
det/tidsenhet. Detta ger apotekaren möjlighet att räkna ut om det föreligger 
olämpliga doser av något läkemedel. OBS! Informera PAL om behovet av prov-
tagning av S-Kreatinin inför läkemedelsgenomgång. 
 
Aktuella diagnoser är mycket viktigt för att kunna bedöma om indikation för be-
handling föreligger. Be PAL kontrollera befintliga diagnoser i BIOSIS inför lä-
kemedelsgenomgång. Jämför dessa med diagnoserna som finns i Procapita vid 
läkemedelsgenomgångens inledning. Uppdatera diagnoser i Procapita vid behov. 
 
Telefonkontakt tas med apotekare Anna Berglin, Sjukhusapoteket Sundsvall, när 
alla uppgifter är insamlade. Tel. nr. 060-61 04 24. Fax.nr. 060-17 33 97. 
Detta för att få bekräftat att hon har möjlighet att ta emot via fax. Det tar ca 2 
veckor för apotekaren att gå igenom och sammanställa ett underlag med förslag 
till ev. förändringar i läkemedelsordinationerna. När du har fått dessa åter från 
apotekaren kan du samordna läkemedelsgenomgången med PAL till nästa rond-
tillfälle. 
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Bilaga 5 (2/2) 
 
 
 
FAX-rutin. Handlingarna som skall faxas till apotekaren skall vara avidentifie-
rade. Detta gäller symtomskattningsformulär, läkemedelslista som har en pati-
entkod i stället för namn och fördelseår.  
 
Patientkoden ska bestå av födelseår + kön (M/K) + 2 första bokstäverna i för-
namnet och efternamnet.  
 
När all information insamlats kring vårdtagaren faxas dokumenten till apoteka-
ren, enl. fax rutin ovan. 
Informera PAL om läkemedelsgenomgång och planera en tid i samband med 
ronddag. Det tar ca 20 minuter att genomföra en läkemedelsgenomgång. 
 
 
 
Ulrica Hedlund                                                        Maria Nyberg 
MAS Timrå Kommun                                             Projektsjuksköterska    
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    Bilaga 6 
Sammanställning av symtomskattning 

Resultatet har skattats enligt en 4-gradig skala där VAS 1 = Inga be-
svär, VAS 2 = Små besvär, VAS 3 = Måttliga besvär, VAS 4 = Stora 
besvär. Symtomskattningsformuläret besvarades i 30 % av fallen av 
vårdtagaren och i 70% av kontaktperson/omvårdnadspersonal. Vtg = 
vårdtagare. 

 

 

Symtomskattningsresultat en-
ligt VAS före läkemedels-
genomgång 

Symtomskattningsresultat en-
ligt VAS efter läkemedels-

genomgång 

   
  Symtomskattningsfrågor VAS 1 VAS 2 VAS 3

 VAS 
4 

 VAS 
1  

 VAS 
2 VAS 3 VAS 4 

Nr. Besväras vårdtagaren av… 
Antal 
vtg 

Antal 
vtg 

Antal 
vtg 

Antal 
vtg 

Antal 
vtg 

Antal 
vtg 

Antal 
vtg 

Antal 
vtg 

1 Yrsel 27 9 1 6 31 5 5 2 
2 Ögonirritation 29 4 4 6 35 5 0 3 
3 Allmän trötthet 13 9 9 12 14 8 14 7 
4 Sömnproblem 31 9 2 1 34 5 2 2 
5 Andfåddhet* 31 4 2 6 29 5 1 8 
6 Hosta 33 4 3 3 37 1 3 2 
7 Ont i bröstet* 37 5 0 1 35 6 2 0 
8 Bensvullnad 28 9 4 2 28 7 6 2 
9 Oro/Ångest* 21 8 5 9 20 9 7 7 

10 Lättirriterad 22 10 5 6 24 9 4 6 
11 I perioder ledsen 22 15 2 4 29 12 1 1 
12 Försämrat minne* 23 4 6 10 16 3 7 17 
13 Ont i magen 32 7 1 3 33 8 1 1 
14 Illamående 36 4 1 2 38 2 1 2 
15 Förstoppning 38 2 1 2 36 4 2 1 
16 Diarré 35 4 1 3 36 5 0 2 
17 Aptitproblem 29 9 1 4 30 7 2 4 
18 Sväljningsfunktionen 34 5 2 2 41 2 0 0 
19 Muntorrhet 25 7 4 7 28 6 6 3 
20 Törst 26 8 4 5 32 5 4 2 
21 Klåda 31 3 4 5 31 6 1 5 
22 Frusenhet 22 9 6 6 28 5 6 4 
23 Svettningar* 38 2 1 2 36 3 1 3 
24 Urinen 33 1 2 7 35 1 2 5 
25 Stelhet* 22 8 6 7 19 8 7 9 
26 Smärta/ värk* 14 8 2 19 10 10 5 18 
27 Annat besvär 38 0 2 3 38 3 0 2 
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Läkemedelsgenomgång enligt   
distansmodellen 
– I Timrå Kommuns särskilda boenden 2006 – 2007  

 

Flera undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen, har visat att 
det finns brister i kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning. Äldre be-
handlas ofta i onödan och får ibland läkemedel som inte passar ihop. I 
syfte att förbättra kvaliteten i läkemedelsanvändningen har Timrå 
Kommun under ett års tid prövat en rutin för läkemedelsgenomgång 
enligt distansmodellen. Målet med projektet var att på ett kvalitetssäk-
rat sätt kunna utvärdera läkemedelsanvändningen, och om möjligt 
minska antalet läkemedel per vårdtagare, för att uppnå optimal hälsa 
hos äldre personer i särskilt boende.  

Maria Nyberg  är Leg. Sjuksköterska inom äldreomsorgen i Timrå 
Kommun, där hon under senaste året arbetat som projektsjuksköterska 
för införande av läkemedelsgenomgångar. Maria arbetade tidigare 
inom sluten vård där hon bland annat medverkat vid olika projekt 
samt haft forskningssjuksköterskeuppdrag vid klinisk läkemedels-
prövning.   

Madeleine Blusi arbetar som forskare och forskningshandledare vid 
FoU Västernorrland, med särskild inriktning mot projekt inom äldre-
området, vilka syftar till samverkan mellan kommun och landsting.  
Madeleine är Leg. Sjuksköterska och har en magisterexamen med 
Omvårdnad som huvudämne.  

FoU-Västernorrland finansieras av kommunernas socialtjänster i 
Västernorrland med Kommunförbundet Västernorrrland som 
huvudman. Enhetens uppdrag är att fånga upp ideér och stödja 
forsknings-, utvecklings-och uppföljningsprocesser inom 
socialtjänsten samt att göra dessa tillgängliga för socialtjänstens 
personal. mer information om FoU Västernorrland finns på 
www.fouvasternorrland.se  

FoU Västernorrland 
Kommunförbundet Västernorrland 

Kommunförbundet Västernorrland, Box 3014, 871 03 Härnösand. 
Tfn 0611-55 78 50 Fax 0611-231 39 E-post info@komforb.se www.y.komforb.se 
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