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Abstrakt 

Bakgrund Läkemedelsbehandlingen av de äldre patienterna är en komplex handling som 

kräver kunskap om fysiska åldersförändringar, samsjuklighet, olämpliga läkemedel, in-

teraktioner och läkemedelsrelaterade problem. Polyfarmaci kan bland annat leda till fall, 

kognitiv påverkan och dålig följsamhet. Läkemedelsgenomgångar används inom olika 

vårdnivåer i hälso- och sjukvården för att komma till rätta med svårigheterna vid po-

lyfarmaci. Distriktssköterskan har fördjupade kunskaper om läkemedels egenskaper, an-

vändning, ordination och biverkningar. Syfte Syftet med denna litteraturstudie var att 

belysa effekterna av läkemedelsgenomgångar för den äldre patienten. Metod Denna stu-

die var en integrativ litteraturstudie, sökning efter data som motsvarar syftet gjordes i 

två databaser; PubMed och Cinahl. Resultat De kvantitativa artiklarna presenteras i ka-

tegorierna; förskrivningskvalitet, fall och fallprevention relaterat till läkemedelsgenom-

gång, livskvalitet relaterat till läkemedelsgenomgång, oplanerade sjukhusbesök relaterat 

till läkemedelsgenomgång samt dödsfall relaterat till läkemedelsgenomgång. De kvalita-

tiva artiklarna presenteras i sin helhet. Diskussion Denna litteraturstudie hittar inga be-

lägg för att läkemedelsgenomgångar har någon effekt gällande livskvalitet, oplanerade 

sjukhusinläggningar eller dödlighet. Det finns dock indikation på att läkemedelsgenom-

gångar har positiva effekter gällande förskrivningskvalitet samt fall och fallprevention 

relaterat till läkemedelsgenomgång. Studier på patienters upplevelse av läkemedelsge-

nomgång är sällsynta men visar på en positiv inställning hos de inblandade parterna. 

Slutsats Resultaten i de inkluderade artiklarna visade ingen enhetlig kunskap kring ef-

fekterna av läkemedelsgenomgångar. Anledningen till detta kunde vara att de inklude-

rade studierna hade helt olika design. Det var skillnader i deltagarantal, var och hur stu-

dien utfördes, patientåldern och vilken sjuklighet patienterna hade innan. Författarna 

hittade ingen allmängiltig definition gällande innehåll och utförande av läkemedelsge-

nomgångar.   

Nyckelord: distriktssköterska, förskrivningskvalitet, integrativ litteraturstudie, läkeme-

delsgenomgång, äldre patienter 

  



 

 

Abstract 

Background The drug treatment of older patients is a complex work that requires 

knowledge of physical changes due to age, comorbidity, inappropriate drugs, interac-

tions and drug-related problems. Polypharmacy can lead to falls, cognitive loss and poor 

adherence. Medication reviews are used in health care at different care levels to come to 

terms with the difficulties in polyfarmaci. District nurses have advanced knowledge of 

drug characteristics, medication use, prescription and adverse drug reactions. Purpose 

The purpose of this study was to elucidate the effects of medication reviews for the el-

derly patient. Methodology This study was an integrative literature review, search for 

data corresponding to the purpose was made in two data-bases; PubMed and Cinahl. Re-

sults The quantitative articles are presented in the categories; quality in prescribing, falls 

and fall prevention associated to medication review, quality of life associated to medica-

tion review, unplanned hospital visits associated to medication review and deaths asso-

ciated to medication review. The qualitative articles presented in its fullness. Discussion 

This literature study finds no evidence that medication reviews have any effect regard-

ing quality of life, unplanned hospitalizations or mortality. However, there are indica-

tions that medication reviews have positive effects regarding the quality of prescription 

as well as falls and fall prevention related to medication review. Studies on patients' ex-

perience of the medication review are rare but show a positive attitude among the in-

volved parties. Conclusion The results in the included articles showed no consistent 

knowledge about the effects of medication reviews. The reason for this could be that the 

included studies had completely different design. There were differences in participants, 

where and how the study was performed, patient age and the morbidity level patients 

had before. The authors found no general definition regarding the content and design of 

pharmaceutical reviews. 

Keywords: district nurse, elderly patients, integrative literature, medication review, 

quality of prescription 
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Inledning 

Läkemedelsbehandling av äldre patienter är ett komplext område, hänsyn ska tas till de 

åldersförändringar som sker fysiskt men även till samsjukligheten som finns hos de 

flesta äldre. Detta kräver god kunskap hos läkemedelsförskrivaren om bland annat 

olämpliga läkemedel för äldre, interaktioner och läkemedelsrelaterade problem. I Soci-

alstyrelsens författning och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvår-

den (SOSFS 2000:1) 3a kap. 3§ står att en vårdgivare ska erbjuda enkel läkemedelsge-

nomgång till de patienter som är över 75 år och har fem läkemedel eller fler. 

Bakgrund 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) skriver i rapporten om äldres läke-

medelsanvändning att antalet äldre har ökat och fortsätter att öka i hela världen. I Sve-

rige har vi bland den högsta medellivslängden i världen, andelen personer 65 år och 

äldre är närmare arton procent och beräknas öka. Den största ökningen finns bland de 

allra äldsta där nästan en halv miljon är över 80 år redan nu. Människor lever allt längre 

med sina sjukdomar, detta har föranlett att antalet äldre som behandlas med läkemedel 

ökat kraftigt. Den medicinska och farmakologiska utvecklingen har varit stor, ett stort 

antal nya läkemedel har introducerats under de senaste decennierna vilket gjort att be-

handlingar även blivit tillgängliga för äldre patienter. Detta antas vara en viktig orsak 

till ökningen av antalet äldre på grund av ökad överlevnad men det ger även en ökning 

av läkemedelsbehandlingarna. Sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, tumörsjukdomar, 

diabetes och sjukdomar från rörelseorganen ökar kraftigt hos de äldre och demenssjuk-

domar representeras nästan uteslutande i den äldre generationen. Riskfaktorer som ex-

empelvis hypertoni, hyperlipedemi, skelettskörhet och trobosprofylax behandlas även 

om betydelsen av detta inte är helt klarlagt. Detta ökar antalet läkemedel per patient. Be-

handlingsstudier i de högsta åldersgrupperna är sällsynta och behandlingen av våra allra 

äldsta görs i hög utsträckning på en empirisk grund (SBU, 2009, s. 24, 41-42). 

 

Polyfarmaci härleds till användandet av flera läkemedel, det finns ingen standarddefinit-

ion på vad som är polyfarmaci annat än att det är användande av mer läkemedel än vad 

som är kliniskt relevant, vilket leder till onödigt läkemedelsintag. En ofta använd förkla-

ring på polyfarmaci är dagligt intag av fyra läkemedel eller fler (Pattersson et al. 2014; 

Maher, Hanlon & Haijar, 2014). Komplexiteten i multimedicineringen för äldre är stor, 

med en ökad ålder minskar omsättningen och utsöndringen av läkemedel samtidigt som 

lämplig dos läkemedel är osäker. Detta är en del i att biverkningarna och interaktionerna 
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ökar för de äldre. (Christensen & Lundh, 2013). Olämpliga läkemedel för äldre indivi-

der kan definieras som läkemedel eller läkemedelsklasser som generellt bör undvikas av 

personer 65 år och äldre på grund av att de antingen är ineffektiva eller för att de utgör 

en onödigt stor risk och säkrare alternativ finns (Pattersson et al. 2014). En reviewstudie 

belyser att mer än hälften av patienterna i primärvården och i sjukhusvården tog ett eller 

fler olämpliga läkemedel (Maher et al. 2014). Äldre människor är mer känslig för 

olämpliga läkemedel på grund av polyfarmaci, samsjuklighet och de åldersförändringar 

som sker i kroppen (McMahon, Cahir, Kenny & Bennet, 2014). Den blodtrycksregle-

rande baroreflexen blir med ökad ålder trögare vilket kan ge blodtrycksfall vid uppres-

ning eller i stående - ortostatism. Symtomen på detta är ofta yrsel och/eller ostadighets-

känsla. Denna förändring ger en ökad känslighet för läkemedel med blodtryckssänkande 

verkan. Med ökad ålder ökar även hjärnans känslighet för vissa läkemedel vilket gör att 

risken för sedering och påverkan på kognitiva funktioner ökar. Symtomen varierar stort 

från lätt minnesstörning till konfusion. De läkemedel som har antikolinerga effekter är 

mest benägna att påverka kognitionen då de blockerar effekten av signalsubstansen ace-

tylkolin (Socialstyrelsen, 2010, s. 11-17, 29, 33-35).  

 

Ändamålsenlig och terapeutisk polyfarmaci förekommer när kliniska studier föreslår att 

specifika sjukdomar ska behandlas med flera läkemedel. Det finns en ökad acceptans 

för att en sådan anamålsenlig polyfarmaci är gynnsam för flertalet sjukdomar ett exem-

pel är diabetes som ofta behandlas med flera läkemedel på en gång. För att förbättra den 

ändamålsenliga polyfarmacin behövs uppmuntring till användningen av rätt läkemedel 

till rätt tillstånd för behandling av rätt sjukdom. Detta kan leda till utsättningar av onö-

diga läkemedel och de utan klinisk indikation samt insättning av lämpligt läkemedel. 

Trots detta är polyfarmaci associerad med flera negativa hälsoaspekter som biverk-

ningar, dålig följsamhet och geriatriska symtom som urininkontinens, kognitiv försäm-

ring och försämrad balans som leder till fall (Pattersson et al. 2014). En stor del av de 

läkemedel som förskrivs, drygt fyrtio procent, är till personer som är över 65 år. De allra 

äldsta, de som är över 80 år har i genomsnitt fem till sex läkemedel per person och ca 

femton procent av personer över 80 år har tio läkemedel eller fler (SBU, 2009, s. 24). 

 

Läkemedelsrelaterade problem är alla oavsiktliga effekter av läkemedelsbehandlingen 

inklusive biverkningar, problem med följsamheten och underbehandling (Bonnet-Zam-

poni et al. 2013).  
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Underbehandling betyder otillräcklig läkemedelsbehandling av kliniskt relevant symtom 

där behandling finns tillgänglig och är indikerad. Det finns en association mellan under-

behandling och polyfarmaci, där sannolikheten för underbehandling ökar med antalet 

läkemedel som används (Pattersson et al. 2014). Förskrivning av läkemedel är en stor 

och utmanande del i vården av äldre, mycket tyder på att läkemedelsanvändning i denna 

patientgrupp ofta är olämplig av många olika anledningar bland annat på grund av kom-

plexiteten i förskrivningarna samt faktorer hos patienten och dennes hälsa. Detta kan i 

sin tur ha skadliga effekter som biverkningar och ett ökat utnyttjande av hälso- och 

sjukvården (Spinewine, Fialová & Byrne, 2012; Wallerstedt, Kindblom, Nylén, Samu-

elsson & Strandell, 2014). Samtidig användning av tio eller fler preparat hos en patient 

bör betraktas som en signal om att det kan finnas läkemedel som används utan eller med 

oklar indikation och/eller risker med läkemedelsbehandlingen (Socialstyrelsen, 2010, s. 

29, 33-35). 

 

Socialstyrelsen (2012, s, 2, 7-8, 14) har gjort en registeranalys för att utvärdera om anta-

let läkemedel är en riskmarkör för utfallen; död, akutmottagningbesök, magtarmblöd-

ning och fallskada. Dessa utfall valdes eftersom de är kända som oönskade effekter av 

läkemedelsbehandling hos äldre och bör kunna förebyggas med en mer ändamålsenlig 

läkemedelsanvändning. En ökad möjlighet att behandla besvär som kommer med åld-

randet ger tyvärr också risken att drabbas av oönskade effekter. Dessa kan dessutom 

misstolkas som nya symtom och ännu ett läkemedel sätts in som behandling. Oavsett 

om risken för de olika negativa utfallen beror på läkemedel eller underliggande sjuk-

dom, skörhet eller andra hälsofaktorer så är ett ökat antal läkemedel associerat med en 

ökad risk för död, akutmottagnings besök, magtarmblödning och fallskada. Även efter 

en justering för sjukdomsbörda kvarstod en signifikant ökad risk för dessa negativa ut-

fall.  

 

Fall är ett allvarligt problem bland boende på vårdhem och är den primära orsaken till 

olycksrelaterad död. Fall är även en ledande orsak till funktionsnedsättningar, sjuk-

husinläggningar och tidig inflyttning på vårdhem. Det finns en koppling mellan olämp-

liga läkemedel och fall i den äldre populationen. Psykotropa läkemedel, SSRI, tri-

cykliska antidepressiva, benzodiazepiner och anxiolytika, är alla förknippade med fall-

risk. Polyfarmaci med mer än fyra dagliga läkemedel lyfts också fram som en riskfaktor 
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för fall (McMahon et al. 2014). Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada hos per-

soner över 60 år. Var tredje person 60 år och äldre och varannan 80 år och äldre drabbas 

av minst en fallolycka per år. Nio av tio olycksfall som drabbar äldre orsakas av fall, 

och nio av tio som avlider av fallolyckor är 65 år eller äldre. Läkemedel är en av de vik-

tigare orsakerna till fall hos äldre (Socialstyrelsen, 2010, s. 29, 33-35).  

 

För att förbättra förskrivning och motverka biverkningar är läkemedelsgenomgångar en 

viktig del. Det finns ingen generellt accepterad definition med det beskrivs som en sys-

tematisk genomgång av patientens läkemedelsbehandling med syftet att utvärdera och 

förbättra läkemedelsbehandlingen. Läkemedelsgenomgångar utvärderar den terapeu-

tiska effekten av varje läkemedel i relation till sjukdomen eller symptomen som behand-

las (Christensen & Lund, 2014). En förutsättning för att kunna bedöma patientens till-

stånd och behandling samt risker med behandlingen och biverkningar är att läkemedels-

listan är aktuell och korrekt och att den innehåller både receptbelagda och receptfria lä-

kemedel. För att detta ska fungera krävs ett gott samarbete mellan läkarna för varje pati-

ent. (Socialstyrelsen, 2013, s. 7, 15,16,17, 18).  En vårdgivare ska erbjuda enkel läke-

medelsgenomgång till de patienter som är över 75 år och har fem läkemedel eller fler. 

Detta ska erbjudas vid besök hos läkare i öppenvård, inskrivning i slutenvård, påbörjad 

hemsjukvård och vid inflyttning till särskilt boende. Vårdgivaren ska även vid pågående 

hemsjukvård eller boende i särskilt boende erbjuda läkemedelsgenomgång minst en 

gång per år (SOSFS 2000:1, 3a kap. 3§).  

 

För distriktssköterskor finns en kompetensbeskrivning utgiven av Distriktssköterskeför-

eningen (2008) i denna skrift står att distriktssköterskans arbete ska bygga på vetenskap 

och beprövad erfarenhet, ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande synsätt samt utföras i 

enlighet med gällande författningar och riktlinjer. För distriktssköterskan betyder det 

etiska förhållningsättet respekt för patientens unikhet, integritet och autonomi i de olika 

situationer som uppstår. Det holistiska förhållningssättet innehåller individ, närmiljö 

och samhälle. För att kunna integrera det hälsofrämjande arbetet med de omvårdnads- 

och medicinska beslut som tas är ett patientcentrerat arbete nödvändigt. Distriktsskö-

terskan ska ha fördjupade kunskaper om läkemedels egenskaper, användning, ordination 

och biverkningar samt fördjupade kunskaper för att självständigt kunna bedöma behov 

och förskriva vissa läkemedel. 
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Teoretisk referensram 

Katie Eriksson (1994, s. 82-83, 87) skriver om olika typer av lidande hos patienter vi 

kan möta i vården. Det lidande som upplevs tillsammans med sjukdom och behandling 

kallar hon för sjukdomslidande, vidare kallas lidandet i själva vårdsituationen för vårdli-

dande och lidandet i relation till det egna livet benämns som livslidande. En vanlig or-

sak till sjukdomslidande är smärta, ofta kroppslig smärta som koncentreras till en del av 

kroppen och tar all uppmärksamhet från människan vilket leder till en andlig och själs-

lig död. Kroppslig smärta bör lindras till alla pris. Vårdlidande innefattar flera olika be-

grepp; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt 

utebliven vård. Varje patient som utsätts för lidande i vård eller på grund av utebliven 

vård äger sin egen upplevelse. När en patient drabbas av sjukdom och ohälsa samt 

själva situationen som patient gör att det självklara och invanda livet plötsligt tas ifrån 

en. Hela livssituationen rubbas.  

 

Problemformulering 

Författarna till denna studie har jobbat inom den kommunala vården som sjuksköterskor 

och har därför haft ansvaret att erbjuda och initiera läkemedelsgenomgångar vid inflytt-

ning till boende, inskrivning i hemsjukvård, en gång per år samt vid misstanke om läke-

medelsrelaterade problem. Som distriktssköterska har vi genom vår förvärvade förskriv-

ningsrätt ett yrkesansvar att inte åsamka patienter lidande genom läkemedelsbehandling. 

Det som fångade vårt intresse för läkemedelsgenomgångar och deras effekter för de 

äldre patienterna var en metaanalys som upptäcktes under utbildningen till distriktsskö-

terska där resultatet inte kunde visa positiva effekter gällande sjukhusinläggningar och 

dödsfall.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekten av läkemedelsgenomgångar 

för den äldre patienten. 
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Metod 

Design 

Denna studie var en integrativ litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2012, s. 673) an-

vänds denna design för att integrera kvalitativa och kvantitativa resultat för att besvara 

samma forskningsfråga. Whittemore och Knafl (2005) belyser att dessa studier är idea-

liska för att all litteratur inom problemområdet inkluderas i studien. 

Arbetsprocessen delades in i fem steg i enlighet med Whittemore och Knafl (2005). 

Först formulerades ett syfte och ett problemområde som gav sökord och sökords kombi-

nationer. I det andra steget genomfördes en grundlig litteratursökning. Det tredje steget 

innefattade datainsamling, genomläsning av artiklar för att finna de som motsvarade 

syftet och inklusionkriterierna. I det fjärde steget gjordes en relevansbedömning och 

kvalitetsgranskning av studierna. Studiernas innehåll reducerades och delades in i olika 

kategorier för att sedan jämföras gällande skillnader, likheter och mönster. Resultat som 

sammanstämde placerades tillsammans, detta för att ta det till en högre nivå av abstrakt-

ion. Det femte steget bestod i att presentera det sammanställda resultatet av de inklude-

rade studierna. 

 

Litteratursökning och urval 

För denna typ av studie är det viktigt att den är väldokumenterad i metodavsnittet. Sök-

termer, använda databaser samt andra sökvägar och inklusion/exklusionkriterier ska re-

dovisas (Whittemore & Knafl, 2005). Sökning av den vetenskapliga litteraturen gjordes 

i databaserna PubMed och Cinahl under september och oktober 2015. De sökord som 

användes presenteras i bilaga 1. Manuella sökningar utfördes genom att kontrollera refe-

renslistor på inkluderade artiklar, detta utifrån att relevant material kan missas i databas-

sökningar (jmf Whittemore & Knafl, 2005). 

Urvalet delades in i fyra steg. I det första steget lästes artiklarnas titlar för att se om de 

motsvarade syftet. I det andra steget lästes abstraktet och i det tredje steget lästes hela 

artikeln. Slutligen i det fjärde steget lästes artiklarna och bedömdes för relevans och ve-

tenskaplig kvalitet för att sedan ingå i resultaten. 

I Sverige ska läkemedelsgenomgångar erbjudas till dem som är 75 år och äldre samt tar 

minst fem läkemedel per dag (SOSFS 2000:1). Detta tillkom genom en ändringsförfatt-

ning 2012 (SOSFS 2012:9) vilket har legat till grund för sökningarna gällande sökord 

och begränsningar. På vissa sökningar där träffbilden utan begränsningar gav få träffar 
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lades inga begränsningar till. Författarna gjorde sökningar med begränsningen 65+ vil-

ket förklaras av att patienterna enligt svensk författning ska vara över 75 år för att erbju-

das läkemedelsgenomgång. Eftersom sökningarna hade vida begränsningar ökade san-

nolikheten för bra söksvar av internationella studier. De begränsningar som användes i 

en databas på en viss sökordskombination följde med till sökningen i den andra databa-

sen på valda kombination, detta för att resultaten av sökningarna skulle vara så jämför-

bara som möjligt. Under litteratur sökningarna kontrollerades MeSH termer löpande i 

artiklarna för att få uppslag till nya söktermer. Eventuella dubbletter sållades bort. 

 

Inklusionskriterer 

Gemensamt för de artiklar som valdes var att de var på svenska, norska eller engelska. 

De var vetenskapligt granskade samt hade ett etiskt resonemang beskrivet. 

 

Exlusionskriterier 

Artiklar som inte stämde överens med syftet, reviewartiklar samt artiklar med läkeme-

delsgenomgångar riktade mot specifika sjukdomar exkluderades. Vissa artiklar innehöll 

resultat som belyste kostnadseffektiviteten av läkemedelsgenomgångarna, denna del av 

resultatet uteslöts. 

 

Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

De artiklar som ansågs relevanta fick genomgå en relevansbedömning, se bilaga 2 för 

kvalitativa artiklar samt bilaga 3 för kvantitativa artiklar. De studier som bedömdes vara 

relevanta gick vidare till en kvalitetsgranskning enligt SBU:s utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården, se mallar i bilaga 4 - 6. Studierna bedömdes ha låg, medel eller 

hög kvalitet (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Enligt SBU´s 

mall (SBU, 2013) så ska granskningsmallarna ses som ett stöd för kvalitetsbedöm-

ningen. De ska inte användas så att kvaliteten på studien bedöms efter antalet ja-svar i 

mallen. 

När de olika delmomenten var bedömda av en av författarna diskuterades artikeln av 

båda författarna för att då få helhetsbedömningen hög-, medelhög- eller låg kvalitet. 

Antal inkluderade artiklar i studien var 16, se bilaga 7. 
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Dataanalys 

Författarna har i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) bearbetat datan i tre steg. 

Först lästes artiklarna i sin helhet igenom av författarna var för sig, därefter diskuterades 

innehållet tillsammans för att jämföra skillnader och likheter till konsensus uppnåtts. I 

nästa steg plockade författarna ut relevanta resultat ur artiklarna, det färgkodades för att 

sedan grupperas tillsammans med likvärdiga resultat i ett word dokument. I det tredje 

steget sammanställdes de kvantitativa artiklarnas resultat i kategorier och subkategorier 

för att sammanställas i ett nytt resultat, se tabell 1. De kvalitativa artiklarnas resultat 

presenteras i sin helhet.  

 

Etiskt ställningstagande 

En etisk bedömning av en extern panel är högt önskvärd inom forskningen och det ska 

genom hela studieupplägget finnas en etisk tanke. Det etiska tankesättet ska inte bara 

skydda människor och djurs rättigheter utan även säkerställa en hög standard av integri-

tet och försvåra missvisningar i forskningen ex. plagiering och falsifiering av resultat 

(Polit & Beck, 2012, s. 172). Utifrån detta valde författarna att endast inkludera studier 

som genomgått en etisk bedömning och där deltagarna gett sitt godkännande till att 

delta. Författarna var även noggranna med att vid analysförfarandet inte plagiera, fabri-

cera eller falsifiera resultaten. 
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Ordförklaringar 

PIM (potentially inappropriate medications) – olämpliga läkemedel 

DRP (drug related problem) – läkemedelsrelaterade problem 

n – antal deltagare 

IG (intervention group) - interventionsgrupp  

CG (control group) - kontrollgrupp 

EQ-5D – ett självskattningsformulär som innehåller två delar: en beskrivande del med 

fem områden; rörlighet, egenvård, dagliga aktiviteter, smärta/obehag samt ångest/de-

pression. Den andra delen består av EuroQol VAS, där skattar patienten sin hälsa från 0, 

sämsta tänkbara till 100, bästa tänkbara. 

AMTS (abbreviated mental test score) – används för att mäta om kognitiv svikt finns.  

ITT (intention to treat) – analys görs på antalet deltagare som initialt var med i studien, 

inte på antalet som finns vi analystillfället.  

PP (per protocol) – endast de deltagare som genomför hela kliniska undersökningen en-

ligt protokollet räknas med i resultatet.  

Beers kriterier – sammanställning av läkemedel och läkemedelskombinationer som ska 

undvikas till äldre. 
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Resultat 

Resultatet i denna studie baseras på sexton vetenskapliga artiklar, fördelat på tretton 

kvantitativa artiklar där två bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet, sju bedömdes ha 

medelhög vetenskaplig kvalitet och fyra bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet. De in-

kluderade studierna var gjorda i Sverige, Danmark, England, Irland och Frankrike. Det 

kvantitativa resultatet redovisas i fem kategorier och sju subkategorier, se tabell 1. Re-

sultatet redovisas var för sig inom de olika kategorierna och subkategorierna, tabell med 

studiernas positiva respektive negativa/oförändrade utfallsmått redovisas efter varje 

textavsnitt se tabell 2,3,4,5 och 6.  

 

Kvantitativt resultat 
Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier i resultatet. 

Kategorier Subkategorier 

Förskrivningskvalitet Antal läkemedel 

Läkemedelsrelaterade problem  

Följsamhet 

Implementering av rekommendationer 

Fall och fallprevention relaterat till läkemedelsgenomgång Antal fall 

Fallrisk läkemedel 

Frakturförebyggande läkemedel 

Livskvalitet relaterat till läkemedelsgenomgång - 

Oplanerade sjukhusbesök relaterat till läkemedelsgenomgång - 

Dödsfall relaterat till läkemedelsgenomgång - 

 

Förskrivningskvalitén  

Antal läkemedel 

En minskning av antalet läkemedel per patient i interventionsgruppen samt förbättring i 

förskrivningskvalitén skedde i sex studier (Bladh, Ottosson, Karlsson, Klintberg & Wal-

lerstedt, 2011; Hellström et al., 2011; Lenaghan et al. 2007; Lenander et al. 2014; Milos 

et al. 2013, & Pope et al. 2011). Milos et al. (2013) visar även en dosreducering av 

olämpliga läkemedel, samt en minskning av antalet patienter med tio eller fler läkeme-

del. I studien av Pope et al. (2011) rekommenderades en eller fler läkemedelsändringar 

hos en stor del av deltagarna i interventionsgruppen. Även Zermansky et al. (2006) fann 

att antalet läkemedelsändringar var större i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 

Som tidigare sagts så minskades antalet läkemedel i interventionsgruppen i studierna av 

Lenaghan et al. (2007), Lenander et al. (2014) samt Pope et al. (2011) de visar även att i 
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kontrollgruppen skedde motsatsen och antalet läkemedel ökade. I studien av Legrain et 

al. (2011) var antalet stående ordinationer vid utskrivningen densamma i båda grup-

perna, även antalet läkemedel som sattes in respektive ut var liknande i båda grupperna. 

Zermansky et al. (2006) fann i sin studie inte någon skillnad i antalet läkemedel per pa-

tient före och efter interventionen. 

 

Läkemedelsrelaterade problem  

Bladh et al. (2011) fann i sin studie att läkemedelsgenomgång av en farmaceut inom 

slutenvården kan förbättra förskrivningskvaliteten. Majoriteten av de läkemedelsrelate-

rade problem som upptäcktes ansågs som relevanta. En av de största orsakerna till att ett 

läkemedelsrelaterat problem bedömdes som icke relevant och att ett tillstånd inte be-

handlades var att behandling redan provats men bedömts olämplig på grund av biverk-

ningar. Ett problem som uppdagas är svårigheten att hitta ett lämpligt preparat att byta 

till när läkemedelsändringar är önskvärt. Lenander et al. (2014) visar en minskning i in-

terventionsgruppen gällande läkemedelsrelaterade problem före och efter intervent-

ionen. De vanligaste läkemedelsrelaterade problemen vid studiestart var negativa läke-

medelseffekter och problem med följsamheten. 

 

Följsamhet 

Lenander et al. (2014) visar i sin studie att en ökning i följsamheten minskade antalet 

läkemedelsrelaterade problem i interventionsgruppen. I en studie av Holland et al. 

(2005) gjorde farmaceuten hembesök och bedömde bland annat patientens förmåga att 

själv sköta sina mediciner samt följsamheten till förskrivna läkemedel. Hos drygt en ti-

ondel av deltagarna rekommenderade farmaceuten att dosett skulle användas. Farma-

ceuten upplevde att interventionen varit betydelsefull för tre fjärdedelar av deltagarna, 

däremot upplevde den att besöket inte hade varit betydelsefullt för patienten hos drygt 

en fjärdedel av deltagarna. Dessa patienter ansågs redan innan interventionen ha god 

följsamhet till ordinationer. Lenaghan et al. (2007) visar att dosett användes redan hos 

en liten del av deltagarna i interventionsgruppen vid farmaceutens första besök och far-

maceuten gjorde ytterligare rekommendationer hos en del deltagare att använda dosett. 
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Implementering efter läkemedelsgenomgång 

Den studie som presenterar högst andel förändringar i förskrivningarna är studien av Le-

grain et al. (2011). Interventionens geriatriker gav sina rekommendationer om föränd-

ring till avdelningens geriatriker som sedan fick ta ställning till eventuell förändring av 

läkemedelsbehandlingen. Av de förslag till ändring som gavs i interventionen förkasta-

des drygt en fjärdedel av avdelningens geriatriker då denne upplevde dem som onödiga 

förändringar. I studien av Browne, Kingston och Keane (2014) har farmaceuterna efter 

läkemedelsgenomgången diskuterat de föreslagna ändringarna tillsammans med läkaren 

för att komma fram till om det är logiska ändringar och om patienten då kräver ytterli-

gare uppföljning. Om ändringarna inte genomförts inom en vecka kontaktade farmaceu-

ten åter läkaren för att kontrollera så att det inte är oavsiktligt att det inte införts någon 

läkemedelsändring, förändring skedde i nästan tre fjärdedelar av rekommendationerna. I 

studien av Zermansky et al. (2006) skickades farmaceutens rekommendationer till all-

mänläkaren skriftligt och läkemedelsändringar gjordes i mer än hälften av de rekom-

mendationer som farmaceuten gjorde. Milos et al. (2013) visar också att läkemedelsför-

ändring skedde i mer än hälften av fallen, i deras studie använde sig farmaceuten av 

olika sätt för att skicka återkoppling till allmänläkaren beroende på vilka rutiner som an-

vändes på vårdcentralen. Resultatet av läkemedelsgenomgången i studien av Lisby et al. 

(2010) skrevs ner och gavs till avdelningsläkaren som förslag på förändring av läkeme-

delsbehandlingen. Avdelningsläkarna genomförde mindre än hälften av de rekommen-

dationer som gavs. Samma resultat går att se i studien av Bladh et al. (2011) där den be-

handlande läkaren också gjorde läkemedelsändringar i mindre än hälften av fallen.  
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Tabell 2. Översikt av inkluderade studier under kategorin förskrivningskvalitet. 

Subkate-

gori 

Positiva utfall av läkemedelsgenomgång Negativa eller oförändrade utfall av 

läkemedelsgenomgångar 

Antal lä-

kemedel 

Förbättrad förskrivningskvalitet i IG (p=0,039). 

I IG minskade antalet PIM per patient (PP: 

p=0,039, ITT: ns) (IG n= 164, CG n= 181) 

(Bladh et al). 

 

Minskning i antalet olämpliga läkemedel hos IG 

(ITT: p=0,0446 n=109 PP: p=0,0106 n= 94, CG 

n= 83) (Hellström et al.). 

 

Minskning i antalet läkemedel i IG (p= 0,03) (IG 

n= 69, CG n= 67) (Lenaghan, et al.). 

 

Minskning av antalet läkemedel i IG (p=0,05) 

(IG n= 107, CG n= 102) (Lenander et al). 

 

Minskning av antalet patienter med 10 eller fler 

läkemedel i IG (p=0,001). I IG minskade det to-

tala antalet PIM per patient (p=0,007). Minskad 

dos PIM hos i IG (p=0,003) (IG n= 171, CG n= 

174) (Milos et al.). 

 

Minskning av läkemedel i IG (p=0,0364) I CG 

var det en ökning av antalet läkemedel (ns) (IG 

n=110, CG n=115) (Pope et al.). 

 

Läkemedelsändringarna var större i IG 

(p<0,0001) (IG n= 277, CG n=278)  

(Zermansky et al.). 

Antalet ordinationer vid utskrivningen 

var liknande i IG och CG (ns). Antalet 

in och utsättningar var liknande i både 

IG och CG (ns) (IG n= 317, CG n= 

348) (Legrain et al.). 

 

Det var ingen skillnad i antalet läke-

medel i IG jämfört med CG (IG n= 

277, CG n=278) (ns)  

(Zermansky et al.). 

Läkeme-

delsrela-

terade 

problem 

86 % av DRP i IG ansågs väsentliga (IG n= 164, 

CG n= 181) (Bladh et al). 

 

Skillnad i IG gällande DRP före och efter inter-

ventionen (p=0,02) (IG n= 107, CG n= 102)  

(Lenander et al.). 

Ingen studie visar negativa eller oför-

ändrade utfall. 
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Följsamhet Rekommenderade dosett hos 5 % av IG (IG n= 69, CG 

n= 67) (Lenaghan et al). 

 

Minskning av antalet DRP i IG pga ökning i följsamhet 

(p=0,048) (IG n= 107, CG n= 102) (Lenander et al.). 

 

Betydelsefullt möte hos 73 % av IG. Dosett rekommen-

dation hos 11 % av IG (IG n=437, CG n=435) (Holland 

et al.). 

Ej betydelsefullt möte hos 

27 % av IG (IG n=437, 

CG n=435) (Holland et al). 

Implemente-

ring av re-

kommendat-

ioner 

 

41 % av rekommendationerna ledde till en förändring i 

läkemedelsförskrivningen (IG n= 164, CG n= 181) 

(Bladh et al.). 

 

Farmaceutens rekommendationer implementerades i 

70,8% av fallen (n=50) (Browne et al.). 

 

Förändring i stående ordinationer föreslogs hos 70,3% 

av IG. Geriatrikern avvisade 29,1% av förslagen ef-

tersom de ansågs onödiga (IG n= 317, CG n= 348) (Le-

grain et al.). 

 

Läkarna genomförde mindre än hälften av de rekom-

menderade läkemedelsändringarna (IG n=50, CG n= 

49) (Lisby et al.). 

 

De DRP som farmaceuten presenterade för allmänläka-

ren ledde till åtgärd i 56 % av fallen (IG n= 171, CG n= 

174) (Milos et al). 

 

Allmänläkaren accepterade 75,6 % av de ändringar som 

farmaceuten gav förslag på och ändringar gjordes i 76 

% av dessa (IG n= 277, CG n=278)  

(Zermansky et al.). 

Ingen studie visar negativa 

eller oförändrade utfall. 

 

 

 

Fall och fallprevention relaterat till läkemedelsgenomgång 

Antal fall 

I studien av Zermansky et al. (2006) hämtades informationen gällande antal fall från de 

sextiofem vårdhemmens officiella förteckning av olyckshändelser. Studien visade en 

ansenlig minskning av antalet fall i interventionsgruppen. Sjöberg och Wallerstedt 

(2013) visar i sin studie ingen skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen gäl-

lande antalet fall som blivit registrerade i journalerna eller som lett till besök inom 

hälso- och sjukvården. 
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Fallriskläkemedel 

Browne, Kingston och Keane (2014) visar att det var lättare att göra ändringar av vidbe-

hovsläkemedel relaterade till fallrisk än ändring av stående ordinationer av fallriskläke-

medel. Sjöberg och Wallerstedt (2013) såg i sin studie ingen skillnad gällande de stora 

grupperna av fallriskläkemedel (psykotropa, kardiovaskulära, opioider och andra fall-

riskläkemedel) mellan interventions- och kontrollgruppen vid uppföljningen. 

 

Frakturförebyggande läkemedel 

Antalet patienter som behandlades med frakturförebyggande läkemedel steg i både in-

terventions- och kontrollgruppen, gällande de benstärkande läkemedlen sågs en ökning i 

interventionsgruppen (Sjöberg & Wallerstedt, 2013). 

 

Tabell 3. Översikt av inkluderade studier under kategorin fall och fallprevention relaterat till läkemedels-

genomgång. 

Subkategori Positiva utfall av läkemedelsgenomgång Negativa eller oförändrade ut-

fall av läkemedelsgenomgångar 

Antal fall Minskning i antalet fall gällande IG (p< 

0,0001) (IG n= 277, CG n=278)  

(Zermansky et al.). 

Inga skillnader mellan IG och 

CG (ns) (IG n= 73, CG n=80)  

(Sjöberg et al.). 

Fallrisk läkemedel Ändring av vid behovsläkemedel jämfört 

med stående mediciner i IG (p<0,001) (n= 

50) (Browne et al.). 

Ingen skillnad mellan IG och CG 

(ns) (IG n= 73, CG n=80) (Sjö-

berg et al.). 

Frakturförebyg-

gande läkemedel 

Frakturförebyggande läkemedel steg från 

24 % till 70 % IG och i CG steg det från 

29 % till 56 % (ns). De benstärkande läke-

medlen steg från 12 % till 29 % i IG jäm-

fört med CG där det steg från 11 % till 15 

% (p=0,04) (IG n= 73, CG n=80) (Sjöberg 

et al). 

Ingen studie visar negativa eller 

oförändrade utfall. 

 

Livskvalitet relaterat till läkemedelsgenomgång 

Bladh et al. (2011) mätte hälsorelaterad livskvalitet med självskattningsformuläret EQ-

5D. De mätte även hälsorelaterad livskvalitet med en självskattningsfråga gällande häl-

sostatus. Detta gjordes vid inklusion i studien samt sex månader efter. De visar en för-

bättring i hälsorelaterad livskvalitet i interventionsgruppen jämfört med kontrollgrup-

pen. Pope et al. (2011) ställde en enda fråga till patienterna om de upplevde att inter-

ventionen hade varit betydelsefull. Patienter med mental hälsa >8 på AMTS testet sva-

rade själv, hos övriga tillfrågades vårdpersonal med god kännedom om patienten. De 

flesta upplevde att interventionen hade varit positiv. 
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Lisby et al. (2010) och Holland et al. (2005) visar att det inte fanns någon skillnad gäl-

lande livskvalitet mellan interventions- och kontrollgruppen på EQ-5D. Vidare fick 

Holland et al. (2005) ett värde på att VAS delen av EQ-5D sjönk mer i interventions-

gruppen än i kontrollgruppen. Lenaghan et al. (2007) såg en minskning av livskvaliteten 

i både intervention- och kontrollgrupp. Lenander et al. (2014) använde sig av en enda 

fråga där patienten skattade den självupplevda hälsan genom att svara: mycket bra, bra, 

varken eller, dålig eller mycket dålig. De visar att den upplevda hälsan sjönk i kontroll-

gruppen med förblev oförändrad i interventionsgruppen. 

 

Tabell 4. Översikt av inkluderade studier under kategorin livskvalitet relaterat till läkemedelsgenomgång. 

Kategori Positiva utfall av läkemedelsgenomgång Negativa eller oförändrade utfall 

av läkemedelsgenomgångar 

Livskvalitet Förbättring i hälsorelaterad livskvalitet hos IG 

jämfört med CG (PP: p=0,020 ITT: ns) (IG n= 

164, CG n= 181) (Bladh et al.). 

 

95 % av deltagarna i IG och 98 % av personalen 

kände att det var en positiv intervention (IG 

n=110, CG n=115) 

(Pope et al). 

En minskning av livskvalitet sågs 

både IG och CG, EQ-5D (ns) VAS 

(ns) (IG n= 69, CG n= 67) (Le-

naghan et al.). 

 

I IG förblev den självskattade hälsan 

oförändrad men i CG sjönk den (p< 

0,02). Skillnaden mellan grupperna 

var signifikant (p=0,047) (IG n= 

107, CG n= 102) (Lenander et al.). 

 

Ingen statistisk eller kliniskt relevant 

skillnad, EQ-5D (ns) självskattade 

hälsan VAS (ns) (IG n=50, CG n= 

49)(Lisby et al). 

 

Det var ingen skillnad gällande livs-

kvalitet mellan IG och CG, EQ-5D: 

(ns). Den minskade även enligt VAS 

men mest i IG (VAS: p= 0,042) (IG 

n=437, CG n=435) (Holland et al.). 

 

Oplanerade sjukhusbesök relaterat till läkemedelsgenomgång 

Paquin, Salow och Rudolph (2015) använder sig av två kontrollgrupper i sin studie, an-

delen sjukhusinläggningar inom sextio dagar var lägre för interventionsgruppen jämfört 

med båda kontrollgrupperna. Hellström et al. (2011), Legrain et al. (2011), Lenander et 

al. (2014) och Zermansky et al. (2006) visar att interventionsgruppen hade mindre risk 

att ha sökt sjukhusvård efter interventionen. Lisby et al. (2010) redovisar att båda grup-

perna är likvärdiga gällande tiden till första återinläggningen. Legrain et al. (2011) be-

skriver ovan att det är mindre risk för sjukhusinläggning vid tre månader. De visar vi-
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dare att vid uppföljningen efter sex månader är risken för sjukhusinläggningar för delta-

garna i interventionsgruppen inte längre mindre. Lenaghan, et al. (2007) visar inte heller 

någon minskning av sjukhusinläggningar för interventionsgruppen efter sex månader. 

Både Pope et al. (2011) och Holland et al. (2005) visar en ökning av återinläggningarna 

i inteventionsgrupperna. 

 

Tabell 5. Översikt av inkluderade studier under kategorin oplanerade sjukhusbesök relaterat till läkeme-

delsgenomgång. 

Kategori Positiva utfall av läkemedelsgenomgång Negativa eller oförändrade utfall av lä-

kemedelsgenomgångar 

Oplane-

rade sjuk-

husbesök 

Minskning av antalet oplanerade återbesök 

inom 3 månader i IG jämfört med CG (p= 

0,0469) (ITT n=109 PP: n= 94, IG n= 83) 

(Hellström et al.). 

 

Efter 3 månader hade IG mindre risk att ha 

återbesökt sjukhuset jämfört med CG (p= 

0,03) (IG n= 317, CG n= 348) (Legrain et 

al). 

 

IG hade färre sjukhusinläggningar jämför 

med CG (ns) (IG n= 107, CG n= 102) (Le-

nander et al). 

 

IG hade lägre risk för återinläggning jämfört 

med CG 1 (p=0,01) risken var även lägre 

jämfört med CG 2 (ns) (IG n= 257, CG1 

n=132, CG2 n=112) (Paquin et al). 

 

Det var en lägre andel sjukhusinläggningar i 

IG (ns) (IG n= 277, CG n=278) (Zermansky 

et al.) 

Läkemedelsgenomgång minskade inte 

återinläggningar på sjukhus för IG (p= 

0,009). Ökning av risken med 30 % för IG 

(IG n=437, CG n=435) (Holland et al.). 

 

I IG ingen mindre risk för att ha återbesök 

sjukhuset efter 6 månader (ns) (IG n= 317, 

CG n= 348) (Legrain et al). 

 

Ingen minskning för IG efter 6 månader 

(ns) (IG n= 69, CG n= 67) (Lenaghan et 

al.). 

 

Tiden till första återinläggning är likvärdig 

för båda grupperna (ns) (IG n=50, CG n= 

49) (Lisby et al.). 

 

Det var en högre andel återinläggningar i 

IG än i CG (ns) (IG n=110, CG n=115) 

(Pope et al.). 

 

Dödsfall relaterat till läkemedelsgenomgång 

Ingen av följande studier visade någon skillnad gällande antalet dödsfall mellan inter-

ventions och kontrollgrupp (Lenaghan et al. 2007; Paquin et al. 2015; Pope et al. 2011; 

Sjöberg et al. 2013 & Zermansky et al. 2006). Holland et al. (2005) fann ett numeriskt 

mindre antal dödsfall i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 

 

Tabell 6. Översikt av inkluderade studier under kategorin dödsfall relaterat till läkemedelsgenomgång. 

Kate-

gori 

Positiva utfall av läkemedelsgenomgång Negativa eller oförändrade utfall av läke-

medelsgenomgångar 

Antal 

dödsfall 

Antalet dödsfall var numeriskt mindre i 

IG än i CG (ns) (IG n=437, CG n=435) 

(Holland et al.). 

 

Ingen skillnad i IG och CG gällande dödsfall 

(ns) (IG n= 69, CG n= 67) (Lenaghan et al.). 
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Ingen ökning gällande dödlighet i IG efter 

6 månader (ns) (IG n=110, CG n=115) 

(Pope et al). 

Ingen skillnad i IG och CG gällande dödsfall 

(ns) (IG n= 257, CG1 n=132, CG2 n=112) 

(Paquin et al.). 

 

Ingen skillnad i IG och CG gällande dödsfall 

(ns) (IG n= 73, CG n=80) (Sjöberg et al.). 

 

Ingen skillnad i IG och CG gällande dödsfall 

(ns) (IG n= 277, CG n=278) (Zermansky, et 

al.). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie gjordes utifrån en integrativ studiedesign där både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades. De artiklar som framkom i datain-

samlingen delades in efter deras design, detta eftersom författarna upplevde svårigheter 

att sammanställa resultaten från de olika vetenskapliga ansatserna i en begriplig helhet. 

När de kvalitativa studierna analyserades framkom att de inte svarade mot syftet och 

därför valde författarna att plocka bort dessa från studien. Studien utgick från arbetspro-

cessen i Whittemore och Knafl (2005) för att få en trovärdig och replikerbar studie. Lit-

teratursökningarna gjordes i Pubmed och Cinahl på MeSH-termer, headings och i 

fritext. Artiklarnas titlar lästes först och om titeln verkade passa syftet så lästes även ab-

straktet. I de fall där författarna kände sig osäkra på huruvida artikeln utifrån abstraktet 

var relevant lades artikeln till högen med artiklar som lästes i sin helhet, detta för att 

minska risken för att missa eventuellt relevanta artiklar. Samtliga artiklar som lästes ige-

nom i sin helhet, lästes igenom av båda författarna som separat bedömde om artikeln 

var relevant och därefter diskuterades vilka artiklar båda författarna bedömt som rele-

vanta, dessa gick direkt till kvalitetsbedömning. Artiklar som bedömts relevant av en av 

författarna diskuterades tills konsensus uppnåtts om huruvida artikeln skulle inkluderas 

eller inte. Vi inkluderade artiklar gällande läkemedelsgenomgång samt artiklar som räk-

nade på kostnadseffektiviteten av en läkemedelsgenomgång, de visade sig innehålla ut-

fallsmått relevanta för vår studie, men delen om kostnadseffektivitet användes inte. För-

fattarna valde att sätta en ålderbegränsning på 65+ år men i sökningar där antalet träffar 

blev få så plockades den begränsningen bort vilket gjorde att enstaka studier som togs 

med i vår litteraturstudie hade deltagare som var yngre än 65 år. Dock var dessa delta-

gare så få att medelåldern i studien fortfarande var 65+ och därför inkluderades studien 

trots detta. De inkluderade studierna är inte äldre än 10 år vilket ger ett aktuellt resultat.  

En svaghet i studien gällande applicerbarhet på de svenska förhållandena är att majorite-

ten av de läkemedelsgenomgångar i studierna var utförd av en farmaceut och inte läkare 

som det står är ansvarig för läkemedelsgenomgångar i socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård (SOSFS 2000:1) Ingen av 

interventionerna använde sig av sjuksköterskan.  

En annan del av studien som kan tolkas som både en styrka och en svaghet är att de stu-

dier som inkluderades i litteraturstudien var utförda i många olika länder. En svaghet ut-
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ifrån att resultatet kan bli svårtolkat då en läkemedelsgenomgång inte har någon gene-

rell definition och kan utföras på olika många olika sätt vilket kan ge ett svårtolkat re-

sultat men även positivt då den globala situationen med problem inom läkemedelsbe-

handlingen av äldre belyses. 

De sökord och sökordskombinationer som använts kan vara orsaken till att söksvaret in-

nehållit en hög andel studier där farmaceuter är ansvariga för läkemedelsgenomgången, 

med andra sökord hade kanske andra yrkesgrupper hade fångats upp. 

De inkluderade studierna bedömdes vara av låg, medelhög och hög kvalitet. De studier 

som bedömdes ha hög kvalitet hade väldigt litet bortfall och den största anledningen till 

att studier fick lägre bedömning var just bortfallet. I denna åldersgrupp beror bortfallet 

till stor del på dödsfall. Författarna har därför valt att inkludera studier med lägre kvali-

tetsbedömning när bortfallet beror på just dödsfall och när studien har redogjort för vad 

dödsfallen beror på.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekten av läkemedelsgenomgångar 

för den äldre patienten. Resultatet visar fem områden; förskrivningskvalitet, fall och 

fallprevention, livskvalitet, oplanerade sjukhusinläggningar och dödsfall. I resultatet 

framgår att de redovisade studierna visar både positiva och negativa eller oförändrade 

utfall inom de olika kategorierna och subkategorierna, författarna har inte studerat var-

för utfallet blir så spretigt. Orsaken till detta resultat kan vara att studierna är gjorda i 

olika länder och på olika sorters boenden, interventionerna skiljer sig också åt. Ett anta-

gande är att en studie som är gjord på patienter i ordinärt boende jämfört med en studie 

utförd på sjukhusavdelning eller vårdhem får olika utfall trots liknande intervention på 

grund av att det handlar om olika patientkategorier varav den ena kan tänkas ha större 

sjukdomsbörda än den andra samtidigt som antalet deltagare i interventions- och kon-

trollgrupper kan inverka. 

 

Subkategorin antal läkemedel visade positiva eller oförändrade effekter samt en förbätt-

rad förskrivningskvalitet i inteventionsgrupperna. Av de studier som visade positivt ut-

fall var sex av sju RCT studier och samtliga positiva utfall gällande antalet läkemedel 

var statistiskt signifikanta. De oförändrade effekterna som sågs i två studier visade 



21 

 

ingen statistisk signifikans. Majoriteten av läkemedelsgenomgångarna i studierna ge-

nomfördes av farmaceut. Christensen och Lund (2014) framhåller att läkemedelsgenom-

gångar är en viktig del för att förbättra förskrivningen och motverka biverkningar. Soci-

alstyrelsen (2013) påpekar tydligt vikten av en aktuell läkemedelslista och att den inne-

håller samtliga receptbelagda och även receptfria läkemedel som patienten tar för att 

kunna bedöma en patients tillstånd och behandling samt riskerna med behandling och 

biverkningar. Spinewine et al. (2012) och Wallerstedt et al. (2014) påpekar båda att för-

skrivning av läkemedel till äldre är en stor och utmanande del i vården av äldre och 

mycket tyder på att läkemedelsanvändningen i denna patientgrupp ofta är olämpliga ex-

empelvis på grund av komplexiteten i förskrivningarna. 

I studien av Fiss et al. (2011) står att vid läkemedelsgenomgångar hittas en stor andel 

olämpliga läkemedel enligt Beers kriterium vilket ger en önskan om ökad vaksamhet på 

de äldres läkemedelsbehandling inom primärvården. En annan studie av Bao, Shao, 

Bishop, Schackman och Bruce (2011) belyser att olämpliga läkemedel enligt Beers kri-

terium kan behöva förskrivas eftersom det finns få likvärdiga preparat.  

Vanligtvis definieras i dessa typer av kriterier vad som är olämpliga läkemedel när man 

egentligen skulle kunna använda benämningen medicinering av god kvalitet (Socialsty-

relsen, 2010, s. 16).  

I studien av Tarn et al. (2009) fann man att tidsbristen vid läkarbesök ger en önskan att 

de omfattande läkemedelsgenomgångarna kanske bäst kan skötas av sjuksköterska eller 

farmaceut. Aag, Garcia och Viktil (2014) har studerat skillnader i läkemedelsgenom-

gångar som är utförda av farmaceut eller sjuksköterska. Studien visar att gällande de 

förslag till läkemedelsförändringar som presenterades för läkaren samtyckte denne of-

tare till farmaceutens förslag på ändringar än på sjuksköterskans (p=0,001). Farmaceu-

ten behövde signifikant mindre tid på sig för att göra läkemedelsgenomgången än sjuk-

sköterskan (p<0,001) och dessutom fann farmaceuten fler felaktiga förskrivningar i lä-

kemedelslistorna än sjuksköterskan, dock var detta resultat icke signifikant. I studiens 

slutsats står att vid brist på farmaceuter som kan utföra läkemedelsgenomgångar kan de 

istället ha en viktig uppgift i att lära sjuksköterskor att genomföra läkemedelsgenom-

gångarna. Författarna tolkar detta som att det i första hand är läkare och farmaceuter 

som är bäst lämpade att genomföra läkemedelsgenomgångarna men när tiden inte räcker 

till eller när det är brist på kompetent personal kan det bli möjligt att lära upp sjukskö-

terskor till att göra denna komplexa utvärdering av läkemedelsbehandling. I hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) 2a§ står det att hälso-och sjukvården i Sverige ska vara av god 
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kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling samt tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (HSL, 1982:763). Om en sjukskö-

terska utför läkemedelsgenomgångar uppfyller vårdgivaren inte dessa punkter i hälso-

och sjukvårdslagen vilket innebär att det skulle kunna ses som rent olämpligt att sjuk-

sköterskor utför sådana komplexa medicinska arbetsuppgifter. Däremot skulle kravet i 

HSL 2a§ på att hälso-och sjukvården ska vara lättillgänglig och kontinuerlig uppfyllas 

då det är sjuksköterskan som oftast har den närmsta och mest frekventa patientkontak-

ten. 

 

I subkategorin läkemedelsrelaterade problem fann författarna enbart positiva resultat av 

läkemedelsgenomgångar och i båda studierna var läkemedelsrelaterade problem ett pri-

märt utfallsmått. En studie visar statistisk signifikans vilket talar för att läkemedelsge-

nomgångar har en gynnsam effekt på läkemedelsrelaterade problem. Bonnet-Zampioni 

(2013) skriver att till läkemedelsrelaterade problem räknas samtliga oavsiktliga effekter 

av läkemedelsbehandling inklusive biverkningar, problem med följsamhet och underbe-

handling. Pattersson et al. (2014) beskriver att en association mellan underbehandling 

och polyfarmaci finns och sannolikheten för underbehandling ökar med antalet läkeme-

del som används.  

 

I subkategorin följsamhet fann man positiva effekter i tre studier och negativa effekter i 

en studie. Samtliga studier var RCT-studier och följsamhet var mätt som ett primärt ut-

fallsmått i en av studierna och den studien visar statistisk signifikans. Det finns inte så 

många studier publicerade angående följsamhet relaterat till läkemedelsgenomgångar 

eller vilken effekt läkemedelsgenomgångar har gällande patientens möjlighet att förstå 

sin läkemedelsbehandling bättre, minska biverkningar och öka följsamheten till sina för-

skrivna läkemedel. Men Lenander et al. (2014) visar att ett samband kan ses mellan 

ökad följsamhet och minskning i antalet läkemedelsrelaterade problem. 

Att öka en patients följsamhet behöver inte innefatta avancerade insatser för distrikts-

sköterskan utan kan handla om enkla medel som att introducera dosett vilket även sågs i 

studien av Holland et al. (2005) eller att ge information till patienten gällande de för-

skrivna läkemedlen och vikten av att följa sin behandling.  I kompetensbeskrivningen 

för distriktssköterskor (2008) står att distriktssköterskan ska ha kunskaper i pedagogik 

och förståelse kring vad som påverkar lärandet och även kunna analysera patientens be-

hov av utbildning och därmed kunna anpassa lärandet till individen.  



23 

 

Petty et al. (2009) såg i sin studie att patienterna välkomnade möjligheten att kunna 

ställa frågor kring sina sjukdomar, biverkningar av läkemedel samt hur läkemedlen fun-

gerar i kroppen. Lee et al. (2014) belyser i sin studie att en del farmaceuter uppfattade 

att läkemedelsgenomgången kan vara fördelaktig för patienterna för att öka deras kun-

skap gällande de läkemedel de använde samt öka deras följsamhet. 

 

Subkategorin implementering av rekommendationer visar även den enbart positiva ef-

fekter av en läkemedelsgenomgång. Fem av sex studier var RCT studier och i samtliga 

studier gjordes implementeringar av de ändringar som föreslagits av farmaceuten vid lä-

kemedelsgenomgångarna. Det var en procentuell variation i antal förslag till implemen-

teringar som gjordes av farmaceuten samt i antalet implementeringar som sedan gjordes 

av läkaren i samtliga studier. Denna variation berodde dels på skillnaden i hur farma-

ceuten återkopplade till läkaren. En viktig aspekt i detta är också att trots att farmaceu-

ten fann förslag till förändringar i läkemedlen som kunde utföras så är ibland inte alla 

läkemedelsändringar möjliga på grund av att patienten trots att ett läkemedel är olämp-

ligt kan behöva ha det förskrivet för att det finns få likvärdiga preparat att byta till (Bao 

et al. 2011). Koper, Kamenski, Flamm, Böhmdorfer och Sönnichen (2013) såg att det 

ett fanns stort potential att sätta ut läkemedel, rätta till fel i dosering samt undvika po-

tentiellt allvarliga interaktioner om läkemedelsgenomgångar görs regelbundet. Dock vi-

sade det sig att läkarna ibland tycker sig sakna resurser för att utföra läkemedelsgenom-

gångar samt att de inte ansåg sig ha tillräcklig expertkunskap kring läkemedels som för-

skrivits av en specialist.  

Läkaren har ansvaret för förändringar i patientens läkemedelsbehandling men förslag till 

förändring kan vara en uppgift som även distriktssköterskan ställs inför. Distriktsskö-

terskans roll är att initiera läkemedelsgenomgångar och eftersom författarna fann att im-

plementering av rekommendationer har ett positivt utfall kan detta resultat knytas till 

Christensen och Lund (2014) som menar att förskrivningen förbättras vid läkemedelsge-

nomgång.  

 

Subkategorin antal fall gav positivt och oförändrat utfall gällande läkemedelsgenom-

gångar. Gällande positiva effekter minskade antalet fall signifikant i interventionsgrup-

pen och utfallet var statistiskt signifikant, det oförändrade utfallet visade inte någon 

skillnad gällande fall mellan kontroll och interventionsgrupp. Det oförändrade utfallet 

var inte statisktiskt signifikant.  
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Fall är ett allvarligt problem bland boende på vårdhem och är en orsak till olycksrelate-

rad död. En koppling finns mellan olämpliga läkemedel och fall i den äldre populat-

ionen (McMachon et al. 2014). Polyfarmaci ger en ökad risk för fall och att fall upp-

kommer beror på en kombination av riskfaktorer där läkemedel är en av dem, för att fö-

rebygga risken för fall bör strategier innehållande översyn av läkemedel användas 

(Ambrose, Cruz & Paul, 2015). 

 

Subkategorin fallriskläkemedel relaterat till läkemedelsgenomgång gav positivt eller 

oförändrat utfall gällande läkemedelsgenomgångar. Det positiva utfallet visade att anta-

let fallriskrelaterade vidbehovs läkemedel minskade signifikant och det oförändrade ut-

fallet visade att det inte var någon statistiskt skillnad gällande fallriskläkemedel mellan 

interventions och kontrollgrupp. Läkemedel som psykotropa, SSRI, tricykliska antide-

pressiva, benzodiazepiner och anxiolytika är alla förknippade med fallrisk (McMahon et 

al. 2014). Enligt Thorell, Ranstad, Midlöv, Borgquist och Halling (2014) kan fallrisklä-

kemedel, hög ålder, kvinnligt kön och sjukdomsbörda användas för att identifiera hög-

riskpatienter som kan gynnas av en läkemedelsgenomgång för att minska risken för 

höftfraktur. Psykotropa läkemedel ökar risken för höftfraktur även efter justering för ål-

der, kön och sjukdomsbörda.  

 

Subkategorin frakturförebyggande läkemedel gav positiv effekt i en studie, men ök-

ningen av frakturförebyggande läkemedel var inte statistiskt signifikant vilket däremot 

ökningen av benstärkande läkemedel relaterat till läkemedelsgenomgång var. Ingen stu-

die visade negativa eller oförändrade utfall. Detta är ett intressant utfall med tanke på att 

läkemedelsgenomgångar i första hand sammankopplas med utsättning av läkemedel 

men det kan även handla om insättning och att patienter är underbehandlade vilket i sig 

också är en ökad risk vid fall och för att drabbas av fraktur. Enligt Fletcher et al. (2012) 

är det ett vanligt problem att patienten är underbehandlad för en åkomma. Oliver et al. 

(2005) fann i sin metaanalys att patienter som bodde på vårdhem och som fick behand-

ling med kalcium och D-vitamin hade en signifikant minskning av antalet höftfrakturer. 

Enbart behandling med kalcium gav en signifikant effekt på antalet fall.  

 

Kategorin livskvalitet relaterat till läkemedelsgenomgång gav både positiva, negativa 

och oförändrade utfall efter läkemedelsgenomgång. 
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Av de sex studier som inkluderades gällande livskvalitet så var fem RCT studier och i 

fem av sex studier var livskvalitet mätt som ett sekundärt utfallsmått. Endast studien av 

Bladh et al. (2011) mätte livskvalitet som ett primärt utfallsmått men trots det visade 

studien ingen statistisk signifikans. Inget av de positiva eller negativa utfallen var stat-

istiskt signifikant, däremot visade två studier statistisk signifikans för att läkemedelsge-

nomgångar har oförändrad effekt gällande livskvalitet.  

Livskvalitet är ett känsligt utfallsmått eftersom det är en individuell upplevelse och den 

som studerar resultatet kan tolka det därigenom finns en risk för bias. Utifrån det och 

med stöd av en metaanalys av Holland et al. (2007) där de fann att få studier identifierat 

några betydelsefulla effekter på livskvalitet och att studier som påvisade positiva effek-

ter inte var statistiskt signifikanta så kan man fundera på om det saknas studier med 

lämplig design för att mäta läkemedelsgenomgångars effekt på livskvalitet. Vidare visar 

studien av Spinewine et al. (2012) att läkemedelsgenomgångar utförda av farmaceuter 

får blandade utfall gällande livskvalitet. En anledning till detta kan vara att fel ut-

fallsmått används, att livskvalitet är långt ifrån läkemedelsbehandling och det är lättare 

att mäta effekter av läkemedelsgenomgång på exempelvis biverkningar än på upplevd 

hälsa. 

 

Kategorin oplanerade sjukhusbesök relaterat till läkemedelsgenomgång gav både posi-

tiva, negativa och oförändrade utfall. Sju av nio studier i resultatet var RCT studier och 

oplanerade sjukhusbesök var mätt som både primärt och sekundärt utfallsmått obero-

ende om utfallet var positivt, negativt eller oförändrat. Endast en studie gällande posi-

tiva effekter visade signifikant resultat och samma gällde negativa effekter där signifi-

kans bara kunde ses i en studie. I metaanalysen av Holland et al. (2007) fann de en mått-

lig variation gällande utfallet sjukhusinläggningar. Slutsatsen drogs att det fanns skillna-

der mellan studierna som användes i metaanalysen, och författarna fann också att i stu-

dier med sämre kvalitet så var effekten större än i studier av hög kvalitet. I ytterligare 

två metaanalyser (Royal, Smeaton, Hurwitz & Sheikh, 2005; Wallerstedt et al. 2014) 

fann man svaga eller inga bevis för att en läkemedelsgenomgång har effekt i reducering 

av återinläggningar på sjukhus. Detta har en betydande innebörd eftersom läkemedels-

genomgångar redan introducerats som en metod för att lösa problem med olämpliga lä-

kemedelsbehandlingar bland äldre. Utifrån dessa metaanalyser och denna litteraturstu-

die kan man se att kvaliteten på de inkluderade studierna kan vara varierande och att det 

inte verkar finnas något som pekar på att läkemedelsgenomgångar varken ökar eller 
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minskar antalet oplanerade sjukhusinläggningar. Det som skulle kunna tala emot detta 

är att vi har ett stort antal RCT studier inkluderade i resultatet, vilket oftast brukar vara 

studier av hög kvalitet. De studier som vi inkluderade i vårt resultat hade relativt kort 

uppföljningstid och det skulle vara intressant att följa upp antalet oplanerade sjukhusbe-

sök en längre tid efter läkemedelsgenomgången för att se om effekten skulle vara den-

samma. 

 

I kategorin dödsfall relaterat till läkemedelsgenomgångar fann författarna positiva eller 

oförändrade utfall. Fem av sex studier var RCT studier. Två studier hade dödsfall som 

primärt utfall, en studie med positivt utfall och en studie som visade oförändrat utfall, 

dock var ingen av utfallen i någon av de sex studierna statistiskt signifikant. Varken 

Holland et al. (2007) eller Wallerstedt et al. (2014) fann i sina metaanalys att läkeme-

delsgenomgångar av farmaceut inte hade någon signifikant effekt på dödlighet. Förfat-

tarna i litteraturstudien har inte funnit någon signifikans för att läkemedelsgenomgångar 

har effekt på dödsfall och två metaanalyser visar samma resultat, det gör det rimligt att 

tro att läkemedelsgenomgångar inte har någon direkt effekt på dödsfall. Att vissa studier 

funnit positiva resultat skulle kunna vara en följd av att deltagarna i just den studien 

hade en lägre medelålder eller att samsjukligheten var lägre än i andra studier där fler 

deltagare avled.  

 

Patienterna i studierna av Petty et al. (2003) och Lee et al. (2012) var till största del po-

sitiva till läkemedelsgenomgångarna, detta resultat överensstämmer med studien av 

Willeboordse, Hugtenburg, Schellevis och Elders (2014) där man fann att de flesta som 

deltog i läkemedelsgenomgångar var nöjda. De visar även att det var från patienterna 

som läkaren fick information kring läkemedlen de tog och läkaren fick även tilläggsin-

formation om biverkningar, allergier, följsamhet till behandling, upplevd effekt, pro-

blem med att praktiskt hantera sina läkemedel, livsstil, socialt stöd och attityder till 

vissa läkemedel. 

Detta kan ses som mycket positivt för kvalitén på läkemedelsgenomgången och även för 

patienten utifrån att denne får möjlighet att själv ställa frågor kring sin läkemedelsbe-

handling och att få en ökad kunskap. Dock krävs det också mycket av en patient för att 

klara av att delge denna typ av information och det är också viktigt att komma ihåg att 

eftersom läkemedelsgenomgångar genomförs framförallt på den äldre generationen så 

betyder det också att inte alla kan eller vill delta. Detta stödjer även Willeboordse et al. 
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(2014) i sin studie och anger orsaker som ålder, sjukdomsbörda eller att relationen mel-

lan patient och yrkesman som en viktig aspekt i patientdeltagande i läkemedelsgenom-

gångar. De framhåller även att i riktlinjer framhålls patientens deltagande som en nöd-

vändig förutsättning för läkemedelsgenomgångar, detta är dock inte evidensbaserat utan 

grundar sig snarare på rådande samhällsaspekter och expertutlåtanden. Detta betyder att 

vi kanske måste överväga hur och vilka patienter som ska vara delaktiga i sina läkeme-

delsgenomgångar. 

Utifrån detta så kan man fundera över om vi i Sverige använder resurserna rätt när vi 

gör läkemedelsgenomgångar enligt vad som står i Socialstyrelsens författning och all-

männa råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) 3a kap. 3§ 

där det står att en vårdgivare ska erbjuda enkel läkemedelsgenomgång till de patienter 

som är över 75 år och har fem läkemedel eller fler.  

Är det bara ålder och antalet läkemedel som har betydelse för hur väl en läkemedelste-

rapi fungerar? Distriktssköterskan har en viktig roll i att initiera läkemedelsgenom-

gångar där behovet finns och att fungera som en länk mellan patient och läkare. Men 

hur kan hälso- och sjukvårds personal avgöra vilka patienter som kan dra nytta av en lä-

kemedelsgenomgång, inte bara ur ett patientperspektiv utan även med tanke på kost-

nadseffektiviteten. Vi ser en fara med de hårda kriterierna; över 75 år och fem eller fler 

läkemedel. Kan det vara så att de patienter som är yngre och/eller har färre än fem läke-

medel inte får sin läkemedelsgenomgång trots läkemedelsrelaterade problem? Det står 

klart och tydligt i SOSFS 2000:1 3a kap. 4§ att även de ska erbjudas läkemedelsgenom-

gång. Men denna del av föreskriften är inte lika lätt att förhålla sig till som det är att 

komma ihåg att konstiga symtom hos en patient över 75 år med mer än fem läkemedel 

kan ha drabbats av läkemedelsrelaterade problem. Katie Eriksson (1994, s. 92) beskriver 

att utebliven vård kan bero på brister i förmågan att bedöma patientens behov. Att inte 

få vård är alltid en kränkning och ses som ett sätt att utöva makt över en maktlös.  

En vårdgivare får aldrig kränka en patient och det är inte heller etiskt försvarbart att inte 

ge vård till en behövande samt att ge onödig vård till patienter som inte behöver den el-

ler som inte kan ta till sig nyttan av vården. Även Holland et al. (2007) ställer denna 

fråga när de visar att fynden i studien har stor betydelse gällande hälso- och sjukvården 

för äldre, läkemedelsgenomgångar är tidskrävande för både sjukvårdspersonalen och pa-

tienten men är det värt tiden och besväret om det inte finns klara fördelar gällande sjuk-

husinläggningar och dödsfall? Henriksen och Vetlesen (2013, s. 206) beskriver nyttoeti-
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ken, denna etiska teori lägger fokus på vad som är nyttan eller följden av våra hand-

lingar och det är detta vi ska bedöma då vi står inför en valmöjlighet. Nyttoetiken ger 

möjlighet att väga och mäta vilket val som är det bästa och som därmed ger de önskade 

konsekvenserna. En tydlig definition på vilken patientgrupp som har nytta av läkeme-

delsgenomgångar samt vilken yrkeskategori som ska genomför dem och vilket samar-

bete som ska vara mellan de olika yrkeskategorierna gör det möjligt att förhålla sig till 

nyttoetikens teori. Eriksson (1994) beskriver vårdlidandet. Som personal inom hälso- 

och sjukvården kan man ställa sig frågan vilket som ger mest vårdlidande; att behandlas 

med läkemedel där antalet ger en ökad risk för död eller att inte behandlas för sjukdo-

mar och symtom. 
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Slutsats 

Det finns inget konkret svar att ge på vilka effekter en läkemedelsgenomgång har för 

den äldre patienten. Det går att se att läkemedelsgenomgångar ger positiva effekter på 

förskrivningskvalitén, antalet fall och insättning av benstärkande läkemedel. Anled-

ningen till att utfallen blir spretiga tros vara att studierna är gjorda i olika länder och på 

olika sorters boenden, interventionerna och deltagarantalet i interventions- och kontroll-

grupp skiljer sig också åt. Författarna hittade ingen allmängiltig definition gällande in-

nehåll och utförande av läkemedelsgenomgångar. Önskvärt är en tydlig definition på 

hur distriktssköterskan i sin yrkesroll ska förhålla sig till läkemedelsbehandlingen av 

den äldre patienten.  

Författarna efterlyser forskning kring vilka patienter som gynnas mest av en läkeme-

delsgenomgång, vilka kriterier som ska användas för att utröna dessa patienter samt vil-

ken arbetsfördelning som är mest lämpad vid läkemedelsgenomgången, är det läkaren 

eller farmaceuten som ska vara ansvarig för genomgången? I detta ser vi att både kvan-

titativ och kvalitativ forskning behövs, kvalitativ för att studera upplevelsen av denna 

genomgång hos alla inblandade parter. 
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Bilaga 1. Databassökningar utförda mellan september och oktober 2015.  
 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Slutligen ut-

valda 

PubMed “medication review*” AND patient ex-

perience  

 17 17 7 3 1 Petty et al. 2003 

Cinahl “medication review*” AND patient ex-

perience  

 7 7 1 1 0  

PubMed “medication review*” AND accidental 

falls 

Published in the last 10 years  

Aged 65+ years  

28 28 19 8 3 Brown et al. 2014 

Sjöberg et al. 

2013 

Zermansky et al. 

2006 

Cinahl “medication review*” AND accidental 

falls 

Published in the last 10 years  

Aged 65+ years  

15 15 6 2 0  

PubMed “medication review*” AND psycho-

logical adaptation 

Aged 65+ years  1 1 0 0 0  

PubMed “medication reconciliation*” AND 

quality of life 

Age 65+ years  7 7 3 2 1 Paquin et al. 

2015 

PubMed “Medication review*” AND quality of 

life 

Aged 65 + years published in the 

last 10 years 

33 33 7 7 2 Lenaghan et al. 

2007 

Lisby et al. 2010  

 

Cinahl “Medication recioncilliation*” AND 

quality of life 

Aged 65 years + 4 4 0 0 0  

Cinahl “medication review*” AND quality of 

life 

65+ 13 13 3 1 1 Bladh et al. 2011 



 

 

PubMed “Medication reconcilliation*” AND 

health 

65+ 0 0 0 0 0  

PubMed “Medication review*” AND health 65 + published in the last 10 years 149 149 53 28 5 Hellström et al. 

2011 

Lee et al. 2012 

Legrain et al. 

2011 

Lenander et al. 

2014 

Milos et al. 2013 

Tarn et al. 2009 

 

Manuell sök-

ning 

  11 11 4 4 2 Holland et al. 

2005 

Pope et al. 2011 

I urval 1 lästes artiklarnas titel, i urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i urval 3 lästes hela artikeln och i urval 4 bedömdes artiklarnas relevans och vetenskapliga kvalitet. 

Slutligen utvalda redovisar de artiklar som återfinns i resultatet. Manuell sökning gjordes i referenslistor på inkluderade artiklar. 

  



 

 

Bilaga 2 Mall för bedömning av relevans vid kvalitativa studier   

Är syftet med forskningen tydligt angivet?  

Vad försöker forskarna förstå och är detta viktigt och relevant?  

Är problembeskrivningen tydlig och anknuten till tidigare forskning?  

Är det lämpligt att använda kvalitativ metod för att uppnå detta syfte?  

Försöker forskarna förstå eller belysa undersökningspersonernas subjektiva upplevelser, 

erfarenheter eller uppfattningar?  

Vilken kvalitativ metod har forskaren valt?  

Framgår det av beskrivningen i artikeln/studien hur urvalet gjort och varför?  

Framgår det att urvalsstorleken är lämplig och rättfärdigas den av resultatet?  

Var urvalsstrategin lämplig i förhållande till studiens syfte?  

Var urvalet strategiskt i förhållande till det undersökta fenomenets/studiens syfte?  

Framgår det om och i så fall varför undersökningspersoner avstått från deltagande? 

Kan bortfallet ha betydelse för studiens resultat?  

Var utfördes datainsamlingen och varför valdes den miljön? 

Hur samlades data in och varför?  

Modifierades datainsamlingsmetoden under arbetets gång och anges det i så fall varför?  

Är datainsamlingstekniken lämplig i förhållande till forskningsfrågan?  

Har forskaren använt t.ex. intervju, video eller observation? 

På vilket sätt har forskaren påverkat datas utformning? 

Framgår det tydligt hur analysen gått till?  

Kan läsaren, till exempel, följa en redovisning av hur kategorier och teman växt fram 

under analysarbetets gång?  

Är analysarbetets beskrivning tydlig och rimlig?  

Är analysens resultat tydligt förankrad i data? 

På vilket sätt har tillförlitligheten av analysen kontrollerats? 

På vilket sätt redovisas att alla data ingått i analysen, att inga data lämnas utanför eller 

inte “passat in”?  

Har forskarna granskat och diskuterat sin egen roll i forskningsarbetet?  

Diskuteras möjligheterna till påverkan (bias), exempelvis vilken betydelse förförståel-

sen har, i såväl datainsamlingsprocessen som analysarbetet?  

Framgår det tydligt vad resultatet av forskningen är och verkar resultatet rimligt och 

välgrundat?Finns det tillräckligt med data som stöd för slutredovisningen?   

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, s.106-107)    



 

 

Bilaga 3 Mall för bedömning av relevans vid kvantitativa studier version 2010:1.2   

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________                                                              

1. Studiepopulation  

a) Är den population som deltagarna togs från tydligt beskriven och relevant?  

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt?     

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata?     

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata?     

2. Undersökt intervention  

a) Är den undersökta interventionen relevant?      

b) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på ett korrekt sätt?  

 c) Är den undersökta interventionen administrerad/ utförd på ett reproducerbart sätt?    

3. Jämförelseintervention  

a) Är jämförelseinterventionen relevant?     

b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention, dos eller administrationssätt/ ut-

förande medfört ett systematiskt fel? till förmån för endera interventionen?   

4. Effektmått 

 a) Har undersökta effektmått klinisk relevans?     

5. Studielängd ?  

a) Är studiens längd adekvat?    

b) Är uppföljningstiden adekvat?  

Total bedömning av studierelevans   

Relevant                                   Inte relevant    

(SBU, 2013)                  

  



 

 

Bilaga 4 Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier version 2012:2.1  

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, dvs risk för systematiska 

fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inklu-

derade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), 

överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–respons-

samband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).   

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________   

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet 

”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet.   

A. Granskning av studiens begränsningar –eventuella systematiska fel (bias)   

A1. Selektionsbias a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?     

b) Om studien har använt någon form av begränsning i randomiseringsprocessen (t ex 

block, strata, minimisering), är skälen till detta adekvata?  

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt?  

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det skett på ett adekvat 

sätt?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för selektionsbias   

A2. Behandlingsbias  

a) Var studiedeltagarna blindade?     

b) Var behandlare/prövare blindade?     

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation?  

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt bortsett från intervent-

ionen?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för behandlingsbias   

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)  

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?    

 b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som 

gavs?  

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?     

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?    

 e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder?  

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?     

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt?  

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP)  lämplig för den fråga som är före-

mål för studien?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för bedömningsbias            

    

 A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)  

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek?  

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken på utfallet?  

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna?  

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien?  

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?  

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?            

Kommentarer:  

Bedömning av risk för bortfallsbias  



 

 

A5. Rapporteringsbias  

a) Har studien följt ett i förväg publicerat studieprotokoll?  

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive sekundära?  

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på ett fullständigt sätt?  

d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt?  

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i studieprotokollet?  

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?     

Kommentarer:  

Bedömning av risk för rapporteringsbias   

 

A6. Intressekonflikter  

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk 

att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?  

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att förfat-

tarna har utvecklat interventionen)?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för intressekonflikt    

 

 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått)  

A1. Selektionsbias    

A2. Behandlingsbias    

A3. Bedömningsbias    

A4. Bortfallsbias    

A5. Rapporteringsbias    

A6. Intressekonfliktbias    

Kommentarer:  

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias)    

(SBU, 2013)    

  



 

 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier version 2012:2.1  

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, dvs risk för systematiska 

fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inklu-

derade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), 

överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–respons-

samband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).  

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet 

”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. A. Granskning av studiens begräns-

ningar –eventuella systematiska fel (bias)   

A1. Selektionsbias  

a) Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat sätt? 

b) Var de jämförda gruppernas sammansättning tillräckligt lika vid studiestart?  

c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler mellan grupper med olika expone-

ring/behandling gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för selektionsbias   

A2. Behandlingsbias   

a) Var villkoren (utöver den behandling eller exponering som studerades) för grupperna 

under behandlings-/ exponeringstiden tillräckligt likartade?  

b) Var följsamhet gentemot behandling/ exponering acceptabel i grupperna?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för behandlingsbias   

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)  

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?    

b) Var personerna som utvärderade utfallet blindade för studiedeltagarnas exponerings-

status?  

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?     

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?    

e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med standardiserade/definierade mätmetoder?  

f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med validerade mätmetoder?  

g) Har variationer i exponering över tid tagits med i analysen?  

h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)?     

i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel?     

j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått för rapporterad effekt/samband?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för bedömningsbias         

  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)  

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek?  

b) Var bortfallet lika stort inom grupperna?     

c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan bortfallen i interventions- och 

kontrollgruppen alternativt mellan olika exponeringsgrupper?  

d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan analys- och bortfallgruppen?  

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för bortfallsbias   

 

A5. Rapporteringsbias  

a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll?     



 

 

b) Var utfallsmåtten relevanta?     

c) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt?  

d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta?     

Kommentarer:  

Bedömning av risk för rapporteringsbias   

 

A6. Intressekonflikter   

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk 

att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?  

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?  

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att förfat-

tarna har utvecklat interventionen)?  

Kommentarer:  

Bedömning av risk för intressekonflikt   

 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått)  

A1. Selektionsbias    

A2. Behandlingsbias    

A3. Bedömningsbias    

A4. Bortfallsbias    

A5. Rapporteringsbias   

A6. Intressekonfliktbias    

Kommentarer:  

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias)    

(SBU, 2013)               

  



 

 

Bilaga 6. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

– patientupplevelser version 2012:1.4   

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete.   

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

Total bedömning av studiekvalitet:              Hög  Medelhög  Låg Anvisningar: • Alter-

nativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. • Alternativet ”ej 

tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.   

1. Syfte  

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? Kommentarer 

(syfte, problemformulering, frågeställning etc):   

2. Urval  

a) Är urvalet relevant?     

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?     

c) Är kontexten tydligt beskriven?     

d) Finns relevant etiskt resonemang?     

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?     

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc   

3. Datainsamling  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?     

b) Är datainsamlingen relevant?     

c) Råder datamättnad?     

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? Kom-

mentarer (datainsamling, datamättnad etc):    

4. Analys  

a) Är analysen tydligt beskriven?  

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  

c) Råder analysmättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?  

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):   

5. Resultat  

a) Är resultatet logiskt?     

b) Är resultatet begripligt?     

c) Är resultatet tydligt beskrivet?     

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

e) Genereras hypotes/teori/modell?     

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):   

(SBU, 2013)



 

 

Bilaga 7. Översikt över inkluderade artiklar i resultatet, innehåller 13 sidor. 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Bladh,  

Ottosson, 

Karlsson,  

Klintberg,  

Wallerstedt. 

2011 

 

Sverige 

Att utvärdera effekten 

av en läkemedelsge-

nomgång utförd av 

farmaceut gällande 

patientens hälsorela-

terade livskvalitet 

samt förskrivningen 

av läkemedel. 

RCT gjordes vid 2 intern 

medicinska avdelningar. In-

terventionen bestod i att far-

maceuter gjorde; regelbun-

den läkemedelsgenomgång 

inklusive muntlig feedback 

gällande förskrivningen till 

läkarna, diskussion gällande 

läkemedelsbehandling med 

patienten vid utskrivning, lä-

kemedelsberättelse gavs till 

patienten vid utskrivning 

samt skickades till patien-

tens allmänläkare. Kontroll-

gruppen fick ordinär vård. 

Interventionsgruppen n=164, 

kontrollgruppen n=181. Alla pa-

tienter inlagda på avdelningarna 

under vardagarna inkluderades. 

En läkare eller sjuksköterska på 

avdelningen bedömde om pati-

entens medicinska hälsa tillät 

inklusion i studien eftersom pa-

tienten var tvungen att kunna 

bedöma sin egen hälsorelaterade 

livskvalitet. Exklusionkriterier 

var dålig svenska, planerad ut-

skrivning innan interventionen 

kunde bli färdig eller flytt till 

annan avdelning som inte till-

hörde medicinkliniken. 

Medianålder: 82 år. 

Mann-Whit-

ney och Wil-

coxon, 

Chi-square, 

Spearman’s 

rank correla-

tion coeffi-

cient, ITT, PP. 

Indikerar att en läkemedelsge-

nomgång utförd av en farmaceut 

på en medicin avdelning kan öka 

patienters hälsorelaterade livs-

kvalitet samt förbättra läkeme-

delsförskrivningen.  

Låg 



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Browne, 

Kingston,  

Keane 

2014 

 

Irland 

Syftet var att fast-

ställa antalet och 

vilka typer av fall-

riskläkemedel som 

var lämpliga för åt-

gärd, samt att ut-

veckla riktlinjer för 

att optimera effekten 

av framtida läkeme-

delsbaserade fallrisk 

bedömningar. 

Deskriptiv observationsstu-

die. 

50 patienter med fallrisk in-

neliggande på ett Irländskt 

sjukhus, genomgick en läke-

medelsgenomgång av en far-

maceut med fokus på fall-

prevention. 2 avdelningar 

deltog, en geriatrisk och en 

allmänmedicinsk. Patien-

terna inkluderades från en ti-

digare pilotstudie. 

n= 50. Patienterna var mestadels 

äldre och bodde i ordinärt bo-

ende. Endast en minoritet var 

akut dåliga. Totalt var det 238 

fallriskläkemedel för dessa 50 

patienter. Medelvärdet var 4,8 

fallriskläkemedel per patient. 

Av dessa var 45,8 % förskrivna 

innan sjukhusinläggningen och 

behandlingen fortsatte under in-

läggningstiden. 54,2 % var läke-

medel som ordinerades efter in-

läggning. Medelåldern på delta-

garna var 81,62 år. 

Chi-square, 

Kolmogorov-

smirnov. 

Läkemedelsgenomgångar med 

fokus på fallprevention innehål-

ler en svår balansgång mellan 

minskning av läkemedel associe-

rade med fall och att effektivt 

kunna behandla medicinska 

sjukdomar. Endast 20 % av fall-

riskläkemedlen var möjliga att 

ändra. Läkemedelsgenomgång-

arna tog mycket tid och resurser. 

Om fokus sätts på 4 läkemedels-

klasser och är särskilt observant 

på möjligheter att sätta ut vid be-

hovsläkemedel så finns potentia-

len till störst förtjänster mot de 

mer omfattande genomgångarna. 

Medel-

hög  



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Hellström,  

Bondesson, 

Höglund, 

Midlöv,  

Holmdahl, 

Rickhag, 

Eriksson. 

2011 

 

Sverige 

Huvudsyftet var att 

undersöka effekten av 

läkemedelsgenom-

gångar vid sjukhusin-

läggningar samt ge-

nomgång när patien-

ten är inlagd, enligt 

LIMM- modellen på 

antalet olämpliga lä-

kemedel som äldre 

patienter tar vid ut-

skrivning från sjuk-

hus. Sekundära syftet 

var att utvärdera ef-

fekten av LIMM-ba-

serad patientvård på 

antalet läkemedelsre-

laterade återinlägg-

ningar och besök på 

akutavdelning inom 3 

månader efter ut-

skrivning. 

Prospektiv kontrollerad stu-

die. 

Lund Integrated Medicines 

Management (LIMM) be-

skriver ett systematiskt ar-

bete för att individualisera 

och optimera läkemedelsbe-

handling hos äldre, inneligg-

ande patienter. 

Studien jämförde patienter 

som fick LIMM-baserad lä-

kemedelsgenomgång vid in-

läggning och utskrivning 

från sjukhus. Läkemedelsö-

versikter av farmaceut gjor-

des även löpande under tiden 

patienten var inneliggande. 

De jämfördes med patienter 

som fick standardvård och 

LIMM-baserad läkemedels-

genomgång vid utskrivning. 

 

Inklusionskriterierna för delta-

garna var 65 + år, minst ett för-

skrivet läkemedel. Exklusions-

kriter var patienter som varit in-

neliggande på någon av avdel-

ningarna under någon av de tidi-

gare studiedagarna. n=109 st 

deltagare i interventionsgrupp. 

94 st fick hela interventionen. 

12 st avled under sjukhusvis-

telse, 2 av dessa fick inte heller 

hela interventionen. Ytterligare 

9 patienter dog innan uppfölj-

ningen. 

 

n= 101 deltagare i kontroll-

grupp. 9 st dog under sjukhus-

vistelsen och 9 st dog innan 

uppföljningen. 

Medelåldern var 83 år i inter-

ventionsgruppen och 81,8 år i 

kontrollgruppen. 

Beskrivande 

statisktik. 

Student t-test, 

Mann Whit-

ney, Fishers 

exact test, poi-

son regression, 

ITT, PP, Chi 

square. 

Läkemedelsgenomgångar gjor-

des vid inläggning och det vi-

sade sig ge en signifikant minsk-

ning av de olämpliga läkemed-

len hos de inneliggande. Man 

fann även en signifikant minsk-

ning av återbesök på sjukhuset 

inom 3 månader efter utskriv-

ningstillfället. Gällande antalet 

olämpliga läkemedel hos patien-

terna så fann man en relativt stor 

förbättring mellan inläggning 

och utskrivning i både kontroll 

och interventionsgrupp. 

Medel-

hög  



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Holland et al. 

2005 

 

England 

Syftet var att utvär-

dera om läkemedels-

genom-gångar i hem-

met, utförda av en 

farmaceut påverkar 

återinläggning på 

sjukhus bland äldre 

människor. 

RCT 

Deltagarna kom från 10 

olika sjukhus. De randomi-

serades till att få antingen lä-

kemedelsgenom-gång 

hemma eller vanlig vård. 

Inklusionkriterierna var: över 

80 år, kom in akut, och efter 

utskrivning planerades dem 

hem eller till vårdhem. De 

hade 2 eller fler läkemedel vid 

utskrivning. Exkluderades om 

de var dialyspatienter eller om 

de deltog i en speciell utskriv-

ningsservice. Antalet deltagare 

var totalt n=872 n=437 st i in-

terventionsgruppen och n=435 

i kontrollgruppen. Medelåldern 

var 85 år.  

EQ-5D, VAS 

hälsoskala, 

poison regres-

sion, survival 

analysis, Cox 

proportional 

hazard ratio, 

chi 2-test, two 

sample t-test, 

ITT. 

Studien visar att läkemedelsge-

nomgångar i hemmet hos äldre 

som nyss blivit utskrivna från 

sjukhus ökar snarare än minskar 

återinläggningarna. Det verkar 

också minska patienternas livs-

kvalitet jämfört med kontroll-

gruppen.  

Medel-

hög  



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Legrain, et al. 

2011 

 

Frankrike 

Syftet var att fast-

ställa om en omfat-

tande utskrivnings-

planering kunde 

minska akuta återin-

läggningar eller be-

sök på akuten för väl-

digt gamla inneligg-

ande patienter. 

RCT 

En 6 månaders öppen pro-

spektiv parallellgruppsstu-

die. 

Studien hade 3 delar i inter-

ventionen, stående läkeme-

delsgenomgång gällande 

principer för förskrivning till 

äldre patienter, utbildning 

gällande sina sjukdomar 

samt en detaljerad utskriv-

ningsplan. Patienterna scan-

nades även för depression 

och protein-energi undernä-

ring. 

Totala antalet deltagare n= 665 

st. n= 317 st i interventionsgrup-

pen och n= 348 i kontrollgrup-

pen. 

Inklusionskriterierna var 70+ år 

och inlagda på den deltagande 

akutgeriatriska avdelningen. Ex-

klusionkriterierna var en förvän-

tad vårdtid mindre än 5 dagar, 

låg förväntad livslängd, fick pal-

liativ vård, tidigare deltagare i 

OMAGE-studien, deltagande i 

någon annan terapeutisk studie, 

inte fransktalande, omöjlig att 

följa upp och avsaknad av sjuk-

vårdsförsäkring. 

Beskrivande 

statistik, ITT, 

Pearson chi- 

square, 

Kaplan-Meier 

survival 

curves, Cox 

regression 

model, RRR, 

ARR, log-rank 

test, student t-

test, Wilcoxon 

rank-sum test. 

Interventionen var effektiv för 

att minska återinläggningar och 

akutmottagningsbesök vid 3 må-

nader efter utskrivning men inte 

vid 6 månader.  

Medel-

hög  



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Lenaghan,  

Holland, 

Brooks 

2007 

 

England 

Syftet med polymed-

studien var att under-

söka om en läkeme-

delsgenom-gång 

hemma hos äldre pa-

tienter med risker, 

inom primärvården 

kan reducera sjuk-

husinläggningar.  

RCT 

Jämförelse mellan läkeme-

delsgenomgångar i hemmet 

och vanlig vård. 

n= 136 st deltagare. 

Interventionsgruppen n= 69 st. 

56 st var kvar vid uppfölj-

ningen. kontrollgruppen n= 67 

st. 49 st var kvar vid uppfölj-

ningen. 

Inklusionskriterierna var > 80 

år, boende i ordinärt boende, var 

förskriven minst 4 p.o läkeme-

del per dag. Exlusionkriterier 

var om de bodde på vårdhem el-

ler om patienten använde dosett.  

Beskrivande 

statistik. EQ-

5D, VAS häl-

soskala, 

Poisson 

regression, chi 

square, student 

t-test. 

Inga positiva effekter kunde ses 

på akutinläggningar, dödsfall el-

ler livskvalitet men intervent-

ionen visar en statistiskt signifi-

kant minskning av antalet för-

skrivningar i interventionsgrup-

pen vid uppföljningen efter 6 

månader. 

Låg  



 

 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Lenander,  

Elfsson,  

Danielsson, 

Midlöv,  

Hasselström. 

2014 

 

Sverige 

Syftet var att fast-

ställa om farmaceut-

ledda läkemedelsge-

nom-gångar kan re-

ducera antalet läke-

medel och läkeme-

delsrelaterade pro-

blem i primärvården. 

RCT 

Patienter med en bokad tid 

hos läkaren för en allmän 

konsultation jämfördes med 

patienter som fick strukture-

rade farmakologiska råd från 

farmaceut. Alla deltagare 

fick fylla i en enkät där de 

fyllde i vilka läkemedel de 

använde även naturläkeme-

del och receptfrialäkemedel 

samt DRP. De randomise-

rades efter det till intervent-

ion eller kontrollgrupp. Efter 

12 månader kontaktades 

samtliga patienter via telefon 

och fick en ny enkät. Kon-

trollpatienterna erbjöds en 

läkemedelsgenomgång efter 

att studien var klar.  

 

Totalt n=209  

Interventionsgrupp n= 107 

 

Kontrollgrupp n= 102 

Inklusionskriterier: >65 år, 5 el-

ler fler läkemedel som redan 

hade en bokad tid hos allmänlä-

karen. 

Exklusionskriterier: Brister kun-

skap i det svenska språket, 

kunde inte svara för sig själv el-

ler hade deltagit i en tidigare pi-

lotstudie. 

Medelåldern var 79 år i inter-

ventionsgruppen och 79,7 i kon-

trollgruppen. 

 

Wilcoxin 

matched-pairs 

test, Mann-

Whitney U-

test, chi-

square test. 

Tillgången av en tränad farma-

ceut i primärvårdsteamet kan ge 

en minskning på antalet läkeme-

del och bibehålla den självskat-

tade hälsan hos äldre patienter 

med polyfarmaci. 

Låg 



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Lisby et al. 

2010 

 

Danmark 

Syftet var att under-

söka om en läkeme-

delsgenomgång och 

rådgivning genom-

förd av farmaceut och 

apotekare kunde 

minska inläggningsti-

den på sjukhus hos 

äldre patienter på en 

internmedicinsk akut-

avdelning. 

RCT på en internmedicinsk 

akutavdelning på Silkeborg 

regionssjukhus i centrala 

Danmark. Interventionsgrup-

pen fick en läkemdelsge-

nomgång och läkemedels-

rådgivng av farmaceut och 

apotekare efter att rutinläke-

medelsöversynen hade gjorts 

på avdelningen. Rutinöver-

synen gjordes av en AT-lä-

kare vid inläggning och 

inom 24 gjordes en bedöm-

ning av en ST-läkare. Resul-

tatet av läkemedelsgenom-

gången gavs som en skriven 

rekommendation till avdel-

ningsläkaren. Kontrollgrup-

pen fick de ordinarie för-

skrivningsåtgärderna.  

 

n=100 st. 50 i interventions-

gruppen och 49 i kontrollgrup-

pen. 1 person drog tillbaka sitt 

medgivande direkt efter rando-

miseringen. Inklusionskriteri-

erna var >70 år, inlagda på in-

ternmedicinsk akutavdelning, 

tog minst 1 läkemedel per dag 

och förväntades vara inlagd i 

mer än 24 timmar. Exklusion-

kriterier var suicidala, döende 

och patienter som inte kunde ge 

sitt skriftliga medgivande. 

Medelåldern var 80,2 år i inter-

ventionsgruppen och 78, 2 i 

kontrollgruppen. 

EQ-5D, stu-

dent t-test, 

Wilcoxon rank 

sum test, chi-

square, fishers 

exact test, 

Kaplan-Meier 

survival anal-

yses, log rank 

test. 

Den fanns ingen statistiskt signi-

fikant eller kliniskt relevant 

skillnad i inläggningstiden mel-

lan grupperna. Det fanns inte 

heller några skillnader gällande 

sjuklighet och dödlighet. 

Medel-

hög  



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Milos et al. 

2013 

 

Sverige 

Syftet med denna stu-

die var att bedöma 

om en strukturerad 

modell för läkeme-

delsgenomgångar 

gjorda av farmaceuter 

inom primärvården 

minskade antalet pati-

enter som använde 

>10 läkemedel och 

>3 psykotropa läke-

medel. Studien skulle 

även klassificera och 

beskriva typen av 

DRP´s under inter-

ventionsperioden och 

läkemedelsgenom-

gångarnas effekt på 

patientens läkeme-

delsterapi. 

 

RCT 

Samtliga icke-privata vård-

centraler bjöds in att delta i 

studien. 4 farmaceuter rekry-

terades och ansvarade för 

varsitt område. Inklusions-

kriterier var användare av 

dosett, >75 år, boende på 

vårdhem eller i ordinärt bo-

ende med hemtjänst. Delta-

garna inkluderades efter att 

de gett skriftligt samtyckte 

till att delta i studien. 

Totalt n= 369 st. Interventions-

grupp; n=182 st, vid uppföljning 

efter 2 månader n= 171 st. Kon-

trollgrupp n= 187 st, efter 2 må-

nader n= 174 st. 

Medelåldern i interventions-

gruppen var 87,0 år och i kon-

trollgruppen 87,7 år. 

McNemar's 

test, chi-

square test, 

students T-

test, ITT, PP. 

Denna studie verifierar att 

olämplig förskrivning är ett pro-

blem bland äldre svenska patien-

ter boende på vårdhem eller i or-

dinärt boende vilket speglar tidi-

gare gjorda internationella studi-

ers resultat. Läkemedelsgenom-

gångar med farmaceuter inom 

primärvården verkar vara en ge-

nomförbar metod för att minska 

antalet patienter med PIM, vilket 

förbättrar läkemedelsterapins 

kvalitet hos äldre patienter. 

Hög  



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Paquin,  

Salow,  

Rudolph. 

2015 

 

USA 

 

Syftet var att utvär-

dera effekten av PILL 

(farmakologisk inter-

vention sent i livet). 

Erbjuder telefonsam-

tal av farmaceut efter 

utskrivning av äldre 

vuxna från en akut-

vårdsavdelning. Er-

bjudna LMG inom 5 

dagar efter utskriv-

ning. Man mätte ef-

fekten av telefonsam-

talet mot återinlägg-

ningar och dödlighet 

inom 60 dagar. 

 

Retrospektiv. Analys av se-

kundärdata från ett kvalitets-

förbättrande projekt. 

Totalt n= 501 st 

Interventionsgruppen n= 257 st 

(samtal >5 minuter). 

Kontrollgrupp 1 n=132 st 

(inget samtal) 

Kontrollgrupp 2 n= 112 st 

(samtal < 5 min). 

 

 

Chi-square, 

student t-test, 

logistic regres-

sion, Odds Ra-

tio. 

Läkemedelsgenomgång av far-

maceut samt telefonsamtal efter 

utskrivning associerades med 

färre antal återinläggningar inom 

60 dagar.  

Medel-

hög  



 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Pope et al. 

2011 

 

Irland 

Syftet var att utvär-

dera effekten av en 

specialistgeriatrisk 

översikt tillsammans 

med en läkemedels-

genomgång på vård-

hem. 

RCT 

Patienterna randomiserades 

till att antingen få intervent-

ionen eller vanlig vård. In-

terventionsgruppen fick en 

medicinsk bedömning av en 

geriatriker och en läkeme-

delsgenomgång av en ex-

pertpanel. Den vanliga vår-

den som kontrollgruppen 

fick bestod av en läkeme-

delsgenomgång vid behov 

av en läkare som var knuten 

till varje avdelning. Utvärde-

ring skedde efter 6 månader.  

 

Totalt antal deltagare n=225 st. 

Interventionsgrupp n=110 st, 

Kontrollgrupp: n=115 st. 

 

Vid uppföljning efter 6 månader 

var totala antalet deltagare 

n=203 st. 

Inklusionskriterier var att alla 

permanent boende på avdelning-

arna inkluderades.  

Baseline 

Barthel Index 

(20-point 

score),  

AMTS (10-

point score), 

Mann-Whit-

ney test, 

indeprendent 

sample t-test. 

Antalet läkemedel per patient ef-

ter 6 månader hade minskat i in-

terventionsgruppen men ökat i 

kontrollgruppen. Ingen signifi-

kant skillnad gällande dödlighet 

eller akuta förflyttningar till 

sjukhus kunde ses. Huvudfynden 

i studien är att denna typ av in-

tervention kan minska medicin-

användningen men till en bety-

dande kostnad. 

Hög 



 

 

 

  

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Sjöberg,  

Wallerstedt 

2013  

 

Sverige 

Att undersöka om lä-

kemedelsgenom-

gångar ökar behand-

lingen med frakturfö-

rebyggande läkeme-

del och minskar be-

handlingen med läke-

medel som ökar fall-

risken. 

RCT 

Studien gjordes på avdel-

ningarna för ortopedi, geria-

trik och medicin. 

Interventionen innehöll en 

bedömning av deltagares 

risk för fall och frakturer 

samt en läkemedelsgenom-

gång. Riskbedömningen an-

vändes som mall för att opti-

mera frakturförebyggande 

och fallriskökande läkeme-

del. Denna intervention ge-

nomfördes av en geriatriker 

och resultatet framfördes i 

muntlig och skriftlig form 

till sjukhusläkaren under 

sjukhusvistelsen och till all-

mänläkaren efter utskriv-

ning.  

 

Totalt antal deltagare n=199 st. 

Interventionsgrupp: n=100 st. 

Vid uppföljning efter 12 måna-

der n= 73 st. 

Kontrollgrupp n= 99 st. 

Vid uppföljning efter 12 måna-

der n= 80. 

Inklusionskriterier: genomgått 

operation för höftfraktur, rekry-

terades i följd mellan april-sept 

2009, >65 år, boende i Göte-

borgsområdet. 

Medelåldern i interventions-

gruppen var 85 år och i kontroll-

gruppen 84 år. 

Mann-Whit-

ney, chi-

square test. 

Efter12 månader hade antalet 

patienter som använde frakturfö-

rebyggande läkemedel ökat från 

26 % till 77 % i interventions-

gruppen och från 29 % till 58 % 

i kontrollgruppen. För patienter 

som tog benaktiverande läkeme-

delökade siffrorna från 12 re-

spektive 11 % till 29 och 15 % 

efter 12 månader. Gällande fall, 

frakturer och dödsfall kunde 

inga signifikanta skillnader ses 

mellan interventions och kon-

trollgrupp. 

Låg 



 

 

Författare  

Årtal  

Land 

Syfte Metod/design 

Intervention 

Deltagare Analys Huvudresultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Zermansky et al 

2006 

 

England 

Syftet var att mäta in-

verkan av en läkeme-

delsgenomgång gjord 

av en farmaceut hos 

äldre på vårdhem. 

 

En RCT gjorde på 65 vård-

hem för äldre. Intervent-

ionen bestod av en läkeme-

delsgenomgång av en farma-

ceut med tillgång till patien-

tens journal i samråd med 

patienten. Farmaceuten till-

sammans med patienten och 

vårdpersonal formulerade re-

kommendationer och skick-

ade dessa i skriftlig form till 

allmänläkaren för åtgärd. 

Kontrollpatienterna fick van-

lig vård. 

 

Totalt n=661 st. Interventions-

gruppen n=331 st. Vid uppfölj-

ning efter 6 månader var n= 277 

st. 

 

Kontrollgruppen n= 330 st. 

Vid uppföljning efter 6 månader 

var n=278 st. 

Författarna kontaktade samtliga 

vårdhem i Leedsområdet med 6 

eller fler boende >65 år för att 

försöka få med alla patienter 

som tar 1 eller fler läkemedel 

per dag. Deltagare exkluderades 

om de var med i någon annan 

studie, terminalvård, eller att de 

redan fått en läkemedelsgenom-

gång av en farmaceut. Deltagare 

som allmänläkaren önskade ex-

kludera, exkluderades. 

Medelålder var 85,3 år i inter-

ventionsgruppen och 84,9 i kon-

trollgruppen 

 

ITT, Non lin-

ear mixed 

model,  

Poison/normal 

error, analoga 

analyser, 

Bootstrapped 

confidence in-

tervall. 

Denna intervention verkar kunna 

minska antalet fall. En tränad 

farmaceut med full tillgång till 

patient, vårdteam, journal och 

primärvårdsteam kan förbättra 

läkemedelskvalitén. Farmaceu-

terna rekommenderade nästan 

lika många ny-insättningar som 

utsättningar.  

 

Medel-

hög  



 

 

 


