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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det naturliga åldrandet och intag av många läkemedel medför en ökad risk för 

läkemedelsbiverkningar. För att äldre personer ska känna sig trygga med sin läkemedelsbe-

handling är det viktigt att få tillräckligt med information. Delaktighet är en förutsättning för 

partnerskapet i personcentrerad vård vilket innebär att vårdpersonal och patient ska dela på 

information, samtal och beslutsfattande.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelser av delaktighet i läke-

medelsbehandling.  

 

Metod: För studien valdes kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

16 deltagare som var i åldrarna 75-94 år, 12 av deltagarna var kvinnor och 4 män. Samtliga av 

deltagarna bodde i eget boende.  Insamlad data analyserades med hjälp av manifest och latent 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.  

 

Resultat: Efter analys av innehållet framkom ett tema, delaktighet – en balans mellan auto-

nomi och kunskap, och fyra underliggande kategorier, att vara nöjd med sin läkemedelsbe-

handling, att sträva efter mer kunskap, att vara en del i beslutsfattandet samt upplevelsen av 

delaktighet utifrån vårdpersonalens stöd och information. 

 

Slutsats: De äldre beskriver olika behov av att vara delaktiga i sin egen läkemedelsbehand-

ling och därför bör alla patienter få möjligheten att välja graden av delaktighet. För att upp-

fylla detta är det viktigt att personcentrerad vård tillämpas av vårdpersonal för att vården ska 

kunna anpassas efter individens behov.  

 

Nyckelord: Delaktighet, Information, Kunskap, Läkemedelsbehandling, Polyfarmaci, Äldre 



 

 

Abstract 

 

Background: Natural aging and consumption of many drugs increases the risk of drug side 

effects. For older people to feel safe with their medication, it is important for them to get suf-

ficient information. Participation is a precondition for partnership in person-centered care, 

which means that health professionals and patients have to share information, discussion and 

decision making.  

 

Aim: The aim of the study was to describe older people's experiences of participation in the 

drug therapy. 

 

Method: Qualitative design was chosen for the study. Semi-structured interviews were con-

ducted with 16 participants who were aged 75-94 years, 12 of the participants were women 

and 4 were men. All of the participants lived in their own homes. Collected data were ana-

lyzed using manifest and latent content analysis according to Granheim and Lundman.  

 

Result: After content analysis a theme appear: participation - a balance between autonomi 

and knowledge. Four underlying categories were identified: to be satisfied with their drug 

therapy, to strive for more knowledge, to be part of decision-making and the experience of 

participation on the basis of health care personnel support and information. 

 

Conclusion: The elderly describe different needs to be involved in their own drug therapy, 

and all patients should therefore have the opportunity to choose their degree of participation. 

To fulfill this objective, it is important that person-centered care is applied by medical profes-

sionals so that care can be adapted to individual needs.  

 

Keywords: Drug Therapy, Elderly, Information, Knowledge, Participation, Polypharmacy  

 

 

 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND......................................................................................................................... 1 

Inledning ............................................................................................................................ 1 

Det naturliga åldrandet ...................................................................................................... 1 

Läkemedel och åldrande .................................................................................................... 1 

Äldres delaktighet vid läkemedelsbehandling ................................................................... 3 

Läkemedelsbehandling och vårdpersonal .......................................................................... 4 

Kvalitetssäkring av äldres läkemedelsbehandling ............................................................. 5 

Följsamhet till läkemedelsbehandling ............................................................................... 5 

Personcentrerad vård vid läkemedelsbehandling .............................................................. 7 

Problemformulering........................................................................................................... 7 

SYFTE ................................................................................................................................... 8 

METOD ................................................................................................................................. 8 

Design ................................................................................................................................ 8 

Undersökningsgrupp .......................................................................................................... 8 

Inklusionkriterier ........................................................................................................... 8 

Exklusionskriterier......................................................................................................... 9 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................ 9 

Tillvägagångssätt ............................................................................................................... 9 

Analys .............................................................................................................................. 10 

Etiska överväganden ........................................................................................................ 12 

RESULTAT ......................................................................................................................... 14 

Delaktighet - En balans mellan autonomi och kunskap .................................................. 14 

Att vara nöjd med sin läkemedelsbehandling .................................................................. 15 

Att sträva efter mer kunskap ............................................................................................ 17 

Att vara en del i beslutsfattandet ..................................................................................... 18 

Upplevelsen av delaktighet utifrån vårdpersonalens stöd och information ..................... 19 

DISKUSSION ..................................................................................................................... 23 



 

Sammanfattning av huvudresultat ....................................................................................... 23 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 23 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 28 

Slutsats ................................................................................................................................. 32 

Projektets kliniska betydelse ............................................................................................... 32 

Förslag på vidare forskning ................................................................................................. 33 

REFERENSER .................................................................................................................... 34 

 

Bilaga 1. Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor ....  

Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare ............................................................................. 42 

Bilaga 3. Informationsbrev till enhetschef ..............................................................................  

Bilaga 4.  Samtyckesblankett...................................................................................................  

Bilaga 5. Intervjuguide ............................................................................................................  

Bilaga 6. Författardeklaration ..................................................................................................  

 



1 

 

BAKGRUND   

   
Inledning   

Enligt Socialstyrelsen (2011a) definieras en äldre person som varande 65 år eller äldre. I Lä-

kemedelslagen (SFS 1992:18), 1§, definieras läkemedel som ett ämne eller en sammansätt-

ning av ämnen som kan förhindra eller behandla sjukdom hos människa och djur. Syftet med 

ämnet kan också vara att återställa, korrigera eller förändra fysiologiska funktioner eller att 

sätta en diagnos (a.a.). Av de läkemedel som förskrivs i Sverige bedöms ungefär 40 % vara 

ordinerade till personer som är 65 år eller äldre. Personer 75 år eller äldre i Sverige använder i 

genomsnitt 5–6 läkemedel dagligen. Polyfarmaci innebär att en person behandlas med fem 

eller fler läkemedel per dygn (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2009).  

Det naturliga åldrandet  

Åldrandet är en biologisk process som sker kontinuerligt genom livet (Larsson & Rundgren, 

2010). Den biologiska variationen mellan jämnåriga personer ökar med en stigande ålder (El 

Desoky, 2007). På grund av de biologiska skillnaderna delas personer över 65 år ofta in i två 

grupper; ”yngre äldre” i gruppen 65–79 år och ”äldre äldre” i gruppen 80 år och över. ”Äldre 

äldre” har generellt sett fler sjukdomar och mer uttalade åldersförändringar (Larsson & Rund-

gren, 2010).  

Den åldrande processen är långsam och irreversibel. Åldersförändringar kommer alltid ini-

från kroppen och förändringar som sker under kort tid är ofta orsakade av sjukdom eller yttre 

påverkan. Kroppsvikten hos både kvinnor och män börjar generellt minska vid 60 års ålder 

och fortsätter sedan minska succesivt. Detta beror på att åldrandet medför en minskning av 

muskelmassan och en ökning av andelen kroppsfett. Även andelen kroppsvatten minskar då 

muskelcellerna innehåller mycket vätska (Larsson & Rundgren, 2010). 

Med åldrandet försämras många organfunktioner. Leverns blodflöde och volym minskar, 

njurarna filtrationsförmåga försämras stadigt och baroreflexen som reglerar blodtrycket för-

långsammas vilket ökar känsligheten för blodtrycksfall (Socialstyrelsen, 2010). 

Läkemedel och åldrande 

Åldrandet medför en minskad förmåga att omsätta läkemedel till följd av nedsatt organ-

funktion och försämrade regleringsmekanismer. Åldrandet påverkar såväl upptag av läkeme-

del i kroppen som omsättning och utsöndring vilket gör läkemedelseffekten mer oförutsägbar 

(El Desoky, 2007). Levern och njurarna har den viktiga funktionen att eliminera läkemedel. I 

takt med att och njurarnas funktion försämras riskerar läkemedel att stanna längre i kroppen 
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utan dosjustering. Detta medför ökad risk för förhöjda läkemedelskoncentrationer, vilket i sin 

tur ökar risken för biverkningar (Socialstyrelsen, 2010). Ökningen av kroppsfett medför att 

fettlösliga läkemedel får en större distributionsvolym i kroppen. Detta ökar risken för att lä-

kemedel ackumuleras i kroppen och därmed ökar risken för biverkningar på grund av för höga 

läkemedelskoncentrationer (SBU, 2009). Vid förskrivning av läkemedel till äldre är det vik-

tigt att ta hänsyn till det biologiska åldrandet (Socialstyrelsen, 2004). 

Definitionen på biverkning är en oönskad eller skadlig effekt av ett läkemedel (Läkeme-

delsverkets författningssamling [LVFS], 2012:14, 3§). Förskrivning av läkemedel som är 

olämpliga för äldre ökar risken för sjukhusinläggningar och dödsfall till följd av biverkningar 

(Lau, Kasper, Potter, Lyles & Bennett, 2005) och i Socialstyrelsens rapport ”Läkemedels-

orsakad sjuklighet hos äldre – Kartläggning och förslag till åtgärder” (2014) beskrivs det att 

ungefär 8 % av alla inläggningar av äldre personer på akutsjukhus beror på biverkningar av 

läkemedel. Av dessa 8 % bedöms så mycket som 60 % kunna undvikas med rätt behandling 

(a.a.). Mer än hälften av de läkemedel som säljs eller förskrivs tros intas felaktigt vilket är en 

stor hälsorisk (World Health Organization [WHO], 2012).  

Äldre personer som faller är ett globalt hälsoproblem och leder ofta till sjukvård. Fall i 

hemmet utgör 10–15 % av all akutsjukvård och 50 % av all sjukhusvård för personer över 65 

år och äldre (WHO, 2007). I Sverige leder fall hos äldre till cirka 1500 dödsfall per år (SBU, 

2014). Risken för fall som en biverkan av läkemedelsbehandling ökar med åldrandet på grund 

av kroppsliga förändringar och intag av ett ökat antal läkemedel (Huang et al., 2012; WHO, 

2007).  

Kostnader för vårdtillfällen som beror på läkemedelsbiverkningar är mycket höga i Sverige 

och går att uppskatta till cirka 900 miljoner kronor. Estimerat beror 35 000 sjukhusinlägg-

ningar av äldre på läkemedelsbiverkningar och så mycket som 20–25 000 inläggningar skulle 

kunna förebyggas med en korrekt, åldersanpassad läkemedelsbehandling.  Förebyggande ar-

bete skulle därför kunna bespara samhället mycket pengar och den enskilde individen onödigt 

lidande. Personer 80 år och äldre kommer i framtiden att öka vilket kan medföra kraftigt 

ökade kostnader för vård till följd av biverkningar om förebyggande insatser från samhällets 

sida uteblir (Socialstyrelsen, 2014).  

Polyfarmaci innebär samtidig behandling med fem eller fler läkemedel, är vanligt hos äldre 

personer och beror bland annat på att antalet sjukdomar som kräver behandling ökar med sti-

gande ålder (Huang et al., 2012). Förskrivning av läkemedel till personer 75 år eller äldre har 

de senaste 20 åren ökat med nästan 70 %. En bakomliggande orsak till detta är att nya läke-

medel kommit ut på marknaden och med detta har behandlingsmöjligheterna ökat. De som 
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främst har fått ett ökat intag läkemedel är multisjuka äldre i ordinärt boende och äldre som bor 

i särskilt boende (Olsson et al., 2010).  

Bristande läkarkontinuitet, bristande rutiner för uppföljning av läkemedelsbehandling, samt 

avsaknad av en helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd är alla riskfaktorer för onödig 

polyfarmaci (Socialstyrelsen, 2010). Antalet olämpligt ordinerade läkemedel ökar med antalet 

förskrivna läkemedel (Steinman et al., 2006). Risken för interaktioner och biverkningar ökar i 

takt med varje tillägg av läkemedel (Midlöv & Kragh, 2015), vilket innebär att biverkningar 

kan bli svårare att urskilja från nya symtom om patienten har många läkemedel (Socialstyrel-

sen, 2010). Detta medför att biverkningar kan tolkas som nya symtom (a.a.).   

Att inta ett ökat antal läkemedel är förenat med en ökad risk för akutmottagningsbesök, 

magtarmblödning, fallskada och dödsfall. Vid polyfarmaci ökar risken för interaktion mellan 

läkemedel och ordination av kontraindicerade läkemedelskombinationer (Socialstyrelsen, 

2012), vilket medför en ökad risk för biverkningar (Björkman, Fastbom & Schmidt, 2002; 

Golchin, Frank, Vince, Isham & Meropol, 2015; Kopera, Kamenskib, Flamma, Böhmdofera 

& Sönnichsena, 2013; Viktil, Blix, Moger & Reikvam, 2006). Överdriven polyfarmaci, tio 

eller fler läkemedel, ökar risken för undernäring, nedsatt kognitiv funktion (Jyrkka, Enlund & 

Lavikainen, 2011) och en minskad kontroll över läkemedelsbehandling (Neiterman, Wodchis 

& Bourgeault, 2015).    

Modig, Kristensson, Kristensson-Ekwall, Hallberg & Midlöv (2009) fann att kunskapen 

om potentiella biverkningar är låg hos sköra äldre i den svenska primärvården. Kunskap om 

läkemedelsbehandling försämras vid polyfarmaci och ett ökat antal doseringstillfällen (a.a.).   

Äldres delaktighet vid läkemedelsbehandling  

Enligt WHO (2013) definieras delaktighet som engagemang i sin livssituation. I patientlagen 

(SFS 2014:821), 5§, står det att vården ska bygga på delaktighet och att patienten i så stor 

utsträckning som möjligt ska vara med och utforma sin vård. Hälso- och sjukvården ska utgå 

från patientens individuella förutsättningar och önskemål (a.a.). Om patienten är delaktig i sin 

vård ökar följsamhet till behandling samt känslan av tillfredsställelse och för att främja detta 

är det viktigt att värna om patientens självbestämmande och integritet (Socialstyrelsen, 2015).   

För att patienter ska känna sig delaktiga är det viktigt att de får vara med och planera be-

handlingen, att förskrivaren lyssnar och ger förklaring till symtom och att vården respekterar 

den enskilda individen (Eldh, 2006).  

För att patienten ska kunna vara delaktig och därmed aktiv i sin vård krävs det att patienten 

är välinformerad genom att ha kunskap, kännedom och förståelse för sin situation. Informat-

ion är en viktig del för att få kunskap och patienten ska kunna besluta kring sin vård och be-
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handling utifrån erhållen information (Eldh, 2006; Socialstyrelsen, 2015). Det är viktig att 

förskrivaren ger relevant information som är anpassad efter patientens behov och kontrollerar 

att informationen är förstådd genom att ställa frågor (Eldh, 2006; Eldh, Ekman & Ehnfors, 

2008).   

Läkemedelsbehandling och vårdpersonal   

För att arbeta som sjuksköterska krävs det kunskaper inom farmakologi. Sjuksköterskan ska 

kunna ge information, identifiera biverkningar och utvärdera effekten av läkemedel. Sjukskö-

terskan har en viktig roll att undervisa patienterna om läkemedel. Detta för att hjälpa patien-

terna att få tillräcklig med kunskap för att klara sin läkemedelsbehandling självständigt (Su-

losaari, Suhonen & Leino-Kilpi, 2009).  

Patienter värdesätter hembesök av en sjuksköterska som går igenom läkemedelsbehand-

lingen (Neiterman et al., 2015). I kommunal sjukvård är det viktigt att ansvarig sjuksköterska 

är insatt i patientens läkemedelsbehandling och har regelbunden kontakt med patientansvarig 

läkare för att kunna rapportera upptäckt av biverkningar eller bristande följsamhet till behand-

ling (Gusdal, Beckman, Wahlström och Törnkvist, 2011; Neiterman et al., 2015). Distrikts-

sköterskor har beskrivit att uppföljning av hur patienten sköter sin läkemedelshantering samt 

tillgång till bra information och undervisning om läkemedel är viktiga förbättringsområden 

rörande läkemedelsbehandling av äldre (Gusdal et al., 2011).     

Läkarbrist i den svenska primärvården medför att flera olika läkare ofta involveras i patien-

tens läkemedelsbehandling vilket också leder till brister i uppföljning av behandling. Av 625 

undersökta vårdcentraler i Sverige 2011 hade enbart 19 % tydliga rutiner för hur läkaren 

skulle försäkra sig om att den äldre hade förstått information rörande ordinerat läkemedel. 

Enbart en tredjedel av vårdcentralerna uppgav att nästan alla patienter 75 år eller äldre hade 

en ansvarig läkare för läkemedelsbehandling. (Socialstyrelsen, 2011b).  

I en studie av Metlay et al. (2005) hade bara 35 % av de äldre fått information om läke-

medlet från förskrivaren.  Jones, Tabassum, Zarow & Ala (2015) fann i sin studie att endast 

hälften av 100 äldre som deltog kunde redogöra för alla läkemedel de var ordinerade. Endast 

22 % namngav sina läkemedel korrekt och enbart 34 % kunde redogöra indikationen för sina 

läkemedel (a.a.).  

Läkare har beskrivit att de jämför nytta med risk vid förskrivning av läkemedel till äldre. 

Om de förskrev ett läkemedel som de visste var olämpligt försökte de vara tydliga med vilka 

biverkningar patienten skulle vara observant på (Magin, Goode & Pon, 2015).  

Enligt Napolitanao, Izzo, DiGuiseppe och Angelilli (2013) hade en tredjedel av de äldre som 

uppsökt akutsjukvård minst ett läkemedel som klassas som olämpligt förskrivet. Ett av för-
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bättringsområden i SBU-rapporten ”Uppdrag: förbättra för sjuka äldre” (2014) berör läke-

medelsbehandling av sköra äldre. Ett av målen är att minska förskrivningen av de läkemedel 

som klassas som olämpliga till äldre (a.a.). Läkare som förskriver läkemedel till äldre rekom-

menderas att använda sig av nationellt utformade listor för mediciner som är olämpliga för 

äldre (Husiman Baron et al., 2011; WHO, 2012).  

Kvalitetssäkring av äldres läkemedelsbehandling 

Enligt § 3, kap. 3, i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i 

hälso-och sjukvården (SOSFS, 2012:9) ska personer 75 år eller äldre, med fem eller fler lä-

kemedel, erbjudas läkemedelsgenomgång vid besök hos läkare i primärvård, inskrivning i 

slutenvård, vid nystartad hemsjukvård och vid flytt till bostad som omfattas av 18 § Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, 1982:736). En individuellt utformad läkemedelsbehandling med 

kontinuerlig uppföljning och revidering är viktigt för en kvalitetssäker behandling (Henriques, 

Costa & Cabrita, 2012; SBU, 2009; WHO, 2012) och för att förhindra fall på grund av läke-

medelsbiverkan (SBU, 2014; WHO, 2007). 

”Indikationer för en god läkemedelsterapi” är en kvalitetsindikator framtagen av Socialsty-

relsen (2010). I riktlinjerna ingår läkemedel som bör undvikas att ge till äldre då risken för 

biverkningar är stor (a.a.). Att använda riktlinjer för läkemedelsbehandling av äldre minskar 

förskrivningen av olämpliga läkemedel (Fastbom & Johnell, 2015; Hovstadius, Petterson, 

Ericsson & Hellström, 2014).    

Följsamhet till läkemedelsbehandling  

Följsamhet till läkemedelsbehandling innebär hur patientens beteende överensstämmer med 

förskrivarens rekommendationer (Aronson, 2007). Det eftersträvas dock att patienten ska vara 

så delaktig som möjligt i behandling och att det ska finnas en god kommunikation, samt att 

beslut kring vård ska tas gemensamt mellan patient och vårdgivare (Aronson, 2007; WHO, 

2003).  

Bristande följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling hos äldre patienter kan medföra 

nedsatt livskvalitet och progress av sjukdomar (Hughes, 2004). 

Äldre personer med avsikt att ha en hög följsamhet till läkemedelsbehandling rapporterade 

in en sämre följsamhet än de önskat (Ben-Natan & Noselozich, 2011) och patientansvariga 

sjuksköterskor i primärvård tenderar att uppskatta en för hög följsamhet hos sina patienter 

(Cárdenas-Valladolid et al., 2010). 

Polyfarmaci minskar följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling (Cárdenas-Valladolid 

et al., 2010; Henriques et al., 2012; Midlöv & Kragh, 2015; Pasina et al., 2014; Sirey, Wein-
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berger, Greenfield & Bruce, 2013). Emellertid visar resultatet i en studie av Kwint, Stolk, 

Faber, Gussekloo och Bouvy (2013) motsatsen, att följsamheten hos äldre med polyfarmaci 

var högre än hos äldre med ett färre antal läkemedel. Äldre med polyfarmaci hade dock 

mindre kunskap om sina läkemedel (a.a.).   

Bristande kunskap om läkemedlens effekter försämrar följsamheten till läkemedelsbehand-

ling (Henriques et al., 2012) och de äldres möjligheter att inta läkemedel korrekt (Cárdenas-

Valladolid et al., 2010). Andra anledningar som försämrar följsamhet är glömska att ta medi-

ciner, svårigheter att öppna förpackningar (Sirey et al., 2013.), hörselnedsättning och en ålder 

över 85 år (Cárdenas-Valladolid et al., 2010). Rädsla för, eller misstanke om, biverkningar är 

en orsak till att äldre avslutar sin läkemedelsbehandling (Pasina et al., 2014; Sirey et al., 

2013).    

Faktorer som bidrar till ökad följsamhet är; tron på att ordinerade läkemedel förhindrar för-

sämring av sin grundsjukdom (Ben-Natan & Noselozich, 2011; Henriques et al., 2012; Pasina 

et al., 2014), motivation till behandling (Ownby, Hertzog, Crocco & Duara, 2006), förtroende 

för förskrivare och kontinuitet inom hälso- och sjukvården (Ben-Natan & Noselozich, 2011; 

Henriques et al., 2012).   

För att äldre personer ska känna sig trygga med läkemedelsbehandling är det viktigt att ha 

en bra relation med ansvarig läkare (Bagge, Tordoff, Norris & Heydon, 2013; Modig, Kris-

tensson, Troein, Brorsson & Midlöv, 2012; Moen et al., 2009;), att få tillräckligt med inform-

ation och svar på frågor av förskrivare samt att ha förmågan att söka information på egen 

hand (Modig et al., 2012). Kognitiv klarhet och stöd från någon utomstående är viktiga fak-

torer för att äldre ska klara av sin läkemedelsbehandling (Westerbotn, Fahlström, Fastbom, 

Aguero-Torres och Hillerås, 2008).  

Faktorer som medför otrygghet kring läkemedelsbehandling är bristfällig information, som 

otillräcklig information om risken för biverkningar och indikationen för läkemedlet (Henri-

ques et al., 2012; Knight, Thompson, Mathie, & Dickinson, 2011; Modig et al., 2012), och 

praktiska hinder som svårigheter att läsa och förstå instruktioner för användning av läkemedel 

samt hantering av ytterförpackningar och läkemedelsbehållare (Notenboom et al., 2014). 

Trots att äldre med flera läkemedel uttryckt tacksamhet för att de har en behandling som 

håller dem friska beskriver de ändå en oro för biverkningar och att många läkemedel inte 

skulle vara bra för kroppen (Moen et al., 2009). Äldre har också beskrivit att de ogillar att ta 

receptbelagda läkemedel men att de ändå tror att de är nödvändiga (Bagge et al., 2013). 
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Personcentrerad vård vid läkemedelsbehandling  

Vårdpersonal arbetar ofta utifrån PM och riktlinjer. Detta ger liten plats för individanpassning 

av vården och försvårar skapandet av en meningsfull relation med patienten (McCormack, 

Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010). Personcentrerad vård synliggör hela människan. Andliga, 

existentiella, psykiska och sociala behov prioriteras i lika hög omfattning som de fysiska be-

hoven (Swenurse, 2010). Patienter ska ses som de individuella personer som de är och inte 

reduceras till ett symtom eller diagnos (Ekman et al., 2011). 

Personcentrerat synsätt skiljer sig ifrån patientcentrerad vård då patient är ett abstrakt be-

grepp där det gemensamma är att alla är i behov av vård eller stöd vilket gör att den unika 

personen försvinner. Personcentrering öppnar istället upp för nya värden och resurser medan 

begreppet patient fokuserar på sjukdom och behandling (Swenurse, 2010). Personcentrerad 

vård syftar till att vården ska fokusera mer på relationer, samarbete och ha ett holistiskt syn-

sätt istället för det mer sjukdomsorienterade och medicinskt dominerande synsätt som ger 

patienten en passiv roll i vården (McCance, McCormack & Dewing, 2011). Patienten ska in-

volveras aktivt i vården och vara med vid beslutsfattande (Ekman et al., 2011).   

Patientberättelsen är en central del i den personcentrerade vården. Patientberättelsen består 

av patientens upplevelse av sin sjukdom och sina symtom samt hur detta påverkar livssituat-

ionen. Vårdpersonalen lär då känna personen bakom patienten. Att som vårdpersonal få ta del 

av patientens upplevelse av sin livssituation och dennes villkor skapar en möjlighet för att 

utveckla ett partnerskap. Delaktighet är en förutsättning för partnerskapet. Detta innebär att 

vårdpersonal och patient delar på information, samtal och beslutsfattande. För att säkra 

partnerskapet ska patientens utgångspunkter, uppfattningar, värderingar, deltagande och 

beslutsfattande i vården dokumenteras så att informationen går att ta del av (Ekman et al., 

2011). 

För sjuksköterskor som ska arbeta personcentrerat krävs att begreppet professionell kom-

petens ses som ett bredare begrepp än bara teknisk kunskap. Professionalitet innebär också att 

ha en medvetenhet om sina egna värderingar, kunskaper och begränsningar vilket är en förut-

sättning för att kunna arbeta personcentrerat (McCormack et al., 2010). 

Problemformulering 

Åldrandet ökar risken för att drabbas av sjukdom vilket kan medföra ett ökat antal ordinerade 

läkemedel. Risken för biverkningar och minskad följsamhet till behandling blir, enligt många 

forskningsstudier, större ju fler läkemedel som konsumeras. För att förbättra vården är det 

viktigt att ta reda på hur äldre ser på sin läkemedelsbehandling, framför allt hos dem som kon-

sumerar många läkemedel. Tidigare forskning finns på äldres upplevelser och inställning till 
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läkemedelsbehandling. Dock finns det begränsat med tidigare forskning som undersöker i 

vilken utsträckning den äldre själv upplever sig delaktig i läkemedelsbehandling. Att vara 

delaktig ökar känslan av tillfredställelse och följsamhet till behandling och därför har förfat-

tarna valt att studera detta område. 

SYFTE   
Syftet med studien är att beskriva äldre personers upplevelser av delaktighet i läkemedelsbe-

handling. 

METOD  
 

Design   

Kvalitativ design valdes till studien. Den kvalitativa ansatsen avser undersöka ett fenomen 

och hur det existerar i dess naturliga miljö samt att få en ökad förståelse för det fenomen som 

undersöks (Henricson & Billhult, 2012; Polit och Beck, 2008), i studiens fall äldre personers 

upplevelse av delaktighet i läkemedelsbehandling.  

Undersökningsgrupp  

För att författarna skulle få ett informationsunderlag som svarade till syftet var det viktigt att 

deltagarna hade erfarenheter av det ämne som undersöktes. Ändamålsenligt urval tillämpades 

i denna studie. Detta innebär att deltagare som har mycket att berätta om och dela med sig av 

inom det aktuella ämnet, väljs ut (Henricson & Billhult, 2012). Enligt Danielson (2012a) bör 

ett visst bortfall av deltagare alltid räknas med i denna typ av studier. Ett riktmärke för delta-

garantal för intervjuer med öppna frågor är cirka 20 personer exkluderat bortfall. Författarna 

valde att använda sig av 16 deltagare då detta borde säkerställa en önskvärd marginal för 

eventuellt bortfall men ändå kunna ge ett tillräckligt stort analysmaterial. 

Kontexten studien genomförs i har betydelse för analysprocessen då variation i urvalet kan 

ge en bredd av upplevelser och det är därför viktigt att ha kunskap om deltagarnas kön, ålder, 

utbildning, familjeförhållande, med mera (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2012). Bak-

grundsvariabler som användes för att beskriva deltagarna var, ålder, kön, ensambo-

ende/samboende och antal ordinerade läkemedel. Dessa variabler ansågs relevanta för studi-

ens syfte och gav en tydlig bild av deltagarna. 

Inklusionkriterier 

Eftersom risken för sjukdom ökar med stigande ålder och därmed också ett ökat antal läke-

medel (Huang et al., 2012) valde författarna att avgränsa åldern i undersökningsgruppen till 

75 år eller äldre. Deltagarna skulle ha fem eller fler läkemedel, polyfarmaci. Detta valdes för 
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att forskning visar att polyfarmaci leder till minskad följsamhet till behandling (Cárdenas-

Valladolid et al., 2010; Henriques et al., 2012; Midlöv & Kragh, 2015; Pasina et al., 2014; 

Sirey et al., 2013) och en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem (Björkman et al., 2002; 

Golchin et al., 2015; Kopera et al., 2013; Viktil et al., 2006). Deltagarna skulle klara av sin 

läkemedelsadministrering självständigt, vilket innebär iordningställande och tillförsel av lä-

kemedel utan hjälp av anhöriga eller vårdpersonal. Däremot inkluderades dosett delad av 

vårdpersonal på grund av kroppsliga funktionshinder. Deltagarna skulle bo i eget boende.   

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterie var kognitiv svikt. Exkludering skedde genom att ansvarig sjuksköterska 

inte tillfrågade patienter med demenssjukdom eller kognitiv svikt diagnosticerat i journal. 

Exkludering skedde även om ansvarig sjuksköterska misstänkte kognitiv svikt. 

Datainsamlingsmetod    

Intervju är en lämplig datainsamlingsmetod för att studera människors upplevelser och erfa-

renheter. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade vilket innebär att förberedda 

öppna frågor användes vid varje intervju men att ordningsföljden kunde variera utifrån delta-

garens svar (Danielson, 2012b). Författarnas roll var att uppmuntra deltagarna att berätta fritt 

om det aktuella ämnet.  

Öppna frågor ställdes under intervjuerna och var utformade med syfte att deltagarna skulle 

utveckla sina tankar. Frågorna som ställdes var inte ledande. Intervjuguiden bestod av 16 

öppna frågor och stödfrågor (Bilaga 5). Stödfrågor användes, så som: Kan du förklara det 

mer? Varför tror du det är så? Förtydligande frågor med syfte att kontrollera att intervjuaren 

har fått med sig riktigt information är bra att använda enligt Paulsson (2008). Författarna 

valde därför att använda förtydligande frågor som exempelvis: så det du menar är att… 

 Intervjuerna ljudinspelades på mobiltelefon och därefter genomfördes ordagrann transkri-

bering utan att tolka eller förvränga texten.    

Tillvägagångssätt   

Informationsbrev (Bilaga 3) skickades ut till enhetschefen för hemsjukvården i en stad i Mel-

lan Sverige och till enhetschefer på två vårdcentraler i en stad i Södra Sverige med förfrågan 

om patienter som uppfyllde inklusionskriterierna fick tillfrågas om att delta i studien. God-

kännande från enhetscheferna krävdes för att studien skulle kunna genomföras. En ansökan 

om etisk granskning skickades in till den forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

och godkändes innan studien påbörjades. Enhetschefen för hemsjukvård och de två vårdcen-

tralerna förmedlade kontakt med patientansvarig sjuksköterska. Efter godkännande från de 
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tillfrågade enhetscheferna hjälpte den patientansvariga sjuksköterskan till med att identifiera 

de patienter som kunde tillfrågas att delta i studien. Patientansvarig sjuksköterska fick muntlig 

information om studien av författarna samt tog del av informationsbrev till de tänkta studie-

deltagarna. Den patientansvariga sjuksköterskan fick information om att åtta deltagare önska-

des i hemsjukvården och åtta deltagare önskades kontaktas via vårdcentral. Konsekutivt urval 

användes då deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna önskades så snabbt som möjligt 

och den patientansvariga sjuksköterska tillfrågade patienter så snart hon träffade patienter som 

omfattades av inklusionskriterierna. Muntlig information och ett informationsbrev (Bilaga 2) 

lämnades ut av patientansvarig sjuksköterska till de tänkta studiedeltagarna. Deltagarna hade 

sedan möjlighet att tacka ja till deltagande i studien genom att fylla i en samtyckesblankett 

(Bilaga 4). Alla patienter som tillfrågades tackade ja till att medverka i studien. Ansvarig 

sjuksköterska samlade in samtyckesblanketterna som sedan lämnas över till författarna. 

Totalt intervjuades 16 patienter, åtta från Mellan Sverige och åtta från Södra Sverige. Stu-

dien hade inget bortfall av deltagare. De äldre som deltog i studien hade en medelålder på 84 

år (75–94 år) och hade i genomsnitt sju ordinerade läkemedel med en variation på 5–11 läke-

medel. Könsfördelningen var 12 kvinnor och fyra män varav tio var ensamboende och sex 

samboende med partner. 

Författarna kontaktade patienterna som lämnat samtycke via telefon för att bestämma tid 

för intervju. Intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem. Ingen av deltagarna önskade annan 

intervjuplats. Författarna intervjuade hälften av deltagarna var. Intervjuerna varade mellan 15 

och 45 minuter.   

Tillvägagångssättet var lika vid alla intervjuer och det var endast författarna som genom-

förde intervjuerna. Detta är enligt Paulsson (2008) viktigt för att resultatet skulle bli så trovär-

digt som möjligt. 

Två provintervjuer genomfördes innan intervjutillfällena. Detta är enligt Danielson (2012b) 

viktigt för att se om tidsplaneringen är realistisk och om frågorna är lämpliga för studien. För-

fattarna fick i och med detta även möjlighet att prova på sin roll som intervjuare.  

De två provintervjuer exkluderades ur studien då intervjuguiden behövdes justeras efter in-

tervjuerna, för att få mer utvecklande svar på frågorna, och på grund av att intervjupersonerna 

var anhöriga till författarna som uppfyllde inklusionskriterierna och relationen ansågs ha kun-

nat påverka resultatet av intervjuerna.  

Analys   

Som analysmetod i studien valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är en vanlig analysmetod 
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inom omvårdnadsforskning och används både för att tolka och beskriva texter, bland annat 

transkriberade intervjutexter. Analysmetoden används för att beskriva skillnader och likheter i 

textinnehåll. Induktiv analys innebär att en förutsättningslös analys av textinnehållet. Analys-

enhet är den data som ska analyseras, i detta fall intervjutexterna (a.a.). I varje text finns ett 

manifest innehåll och ett latent innehåll. Det manifesta innehållet är på en beskrivande nivå, 

det vill säga, det textnära och uppenbara innehållet i texten. Det latenta innehållet är det un-

derliggande budskapet i texten och analysen blir på en tolkande nivå. Av det manifesta inne-

hållet bildas kategorier och ur det latenta innehållet bildas teman (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). 

Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger av båda författarna för att få en känsla av 

helheten. Analysarbetet påbörjades gemensamt och de första intervjuerna analyserades till-

sammans. Resterande intervjuer delades sedan upp mellan författarna för analys men diskute-

rades och jämfördes sinsemellan.  

Ur analysenheten plockades meningsbärande enheter ut. Meningsbärande enheter innebär 

en mening eller sammansättning av ord som har samma centrala budskap (Graneheim & 

Lundman, 2004). Meningsenheterna kondenserades, kortades ner, för att göras mer lätthanter-

liga men med det centrala budskapet kvar. Sedan analyseras de kondenserade meningarna 

ytterligare och författarna bildade en kod av varje kondensering.  

En kod är enbart kärnan av den meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Flera koder med liknande innehåll samlades ihop och subkategorier skapades. Sammanhö-

rande subkategorier grupperades samman till kategorier. Dessa steg utgjorde den manifesta 

delen av analysen.   

Utifrån kategorierna bildades ett tema. Teman är den röda tråd som sammanbinder alla ka-

tegorier och beskriver det latenta innehållet i texterna (Graneheim & Lundman, 2004). Subka-

tegorier, kategorier och teman skapades av författarna tillsammans.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbä-

rande enheter  

Kondensering  Kod  Subkategori Kategori Tema 

Ja jag känner inte 

att jag gör något … 

nått annat. Jag bara 

följer läkarens ordi-

nation och där med 

basta. 

Jag bara följer läka-

rens ordination.   

Följer bara läka-

rens ordination  

Har en passiv roll och 

 medverkar 

 inte i sin läkemedelsbe

handling 

Att vara nöjd med 

sin läkemedelsbe-

handling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet - 

en ba-

lans mellan 

autonomi och 

kunskap 

Jag det är den för 

blodet och sen är det 

juden där vitamin-

tablett, sen är det en 

jag är tveksam på. 

Det är klart att jag 

kan ta reda på na-

turligtvis... det vet ju 

apoteket. Kanske... 

jag vet inte....  

Kan ta reda på mer 

information vid behov 

men osäker på var 

informationen finns.   

Svårt att hitta 

information om 

sina läkemedel  

Upplevelser av faktorer 

som försvå-

rar delaktighet i läke-

medelsbehandling 

Upplevelsen av 

delaktig utifrån 

vårdpersonalens 

stöd och informat-

ion 

Ja den har jag inte 

använt alls. Jag går 

nog inte så myck-

et på det 

och istället på vad 

jag tycker och...  

Ja, känner jag att 

det inte är bra då 

skippar jag det. Och 

så säger jag 

det nästa gång jag 

kommer att den äter 

jag inte längre. Och 

att de får ge mig 

något annat för den 

var inte bra.  

Går mer på känsla än 

information. Om det 

inte känns bra avslu-

tas behandling. Ger 

information till läka-

ren om avslutad be-

handling.  Ber om 

annat läkemedel.  

Tar egna initiativ i 

sin läkemedelsbe-

handling  

Medverkar aktivt i sin 

läkemedelsbehandling 

Att känna sig som 

en del i beslutsfat-

tande 

Jag skulle vilja att 

någon skulle kunna 

kläcka ut att nu har 

du fått den här ta-

bletten, förut åt du 

den här för då hade 

jag mer kunskap. 

Vill veta när nytt 

läkemedels sätts in 

och varför.  

Önskar mer in-

formation om sina 

läkemedel   

Vill ha mer information 

om sina läkemedel 

Att sträva efter mer 

kunskap 

   

Etiska överväganden  

Studien utgick från ”Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i norden” (Sykepleiernes Sam-

arbeid i Norden & Northern Nurses´ Federation [SSN], 2003). Riktlinjerna användes som 

utgångspunkt för en etiskt grundad studie. Alla deltagare erhöll ett informationsbrev med ade-

kvat och lättförståelig information, samt informerades muntligt, om studien.  

All insamlad data förvarades säkert på lösenordskyddade datorer och alla uppgifter be-

handlades konfidentiellt i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL, SFS 1998:204). Insamlade 

data användes endast till studien och förstördes efter att examensarbetet är godkänt.  

Studien ansvarade för den deltagandes säkerhet vilket innebär enligt SSN (2003) att under-

sökningsarbetet skulle skjutas upp eller avbrytas om deltagare upplevde obehag.  
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Informerat samtycke inhämtades från alla deltagare. Detta innebär att deltagarna får ade-

kvat och förståelig information om att deltagande är frivilligt och att studien när som helst kan 

avbrytas utan orsak (Polit och Beck, 2008). Informerat samtycke bekräftades av den delta-

gande genom en ifylld samtyckesblankett (Bilaga 4).  

Ansökan om etisk granskning skickades in till Högskolan i Dalarnas forskningsetiska 

kommitté innan påbörjad studie.    

Risk fanns att studien kunde komma att påverka deltagarna psykiskt, se etisk egengransk-

ning (Bilaga 1). Intervjun kunde medföra en risk att känsliga minnen väcktes till liv, till ex-

empel minnen från läkemedelsbiverkningar och dåliga upplevelser från vården samt att delta-

garen skulle kunna känna skam om de hade okunskap om sin behandling. Författarna bemötte 

alla deltagare med respekt och empati samt var lyhörda för om den intervjuade behövde en 

paus eller om intervjun behövde avbrytas.   
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RESLUTAT 
Analysarbetet av intervjutexterna resulterade i fyra kategorier och 13 subkategorier. Av det 

latenta budskapet i texten bildades ett tema. Resultatet presenteras utifrån tema och katego-

rier. Under varje kategori presenteras citat från deltagarna för att illustrera deras upplevelse av 

delaktighet i sin läkemedelsbehandling.  

 

Tabell 2. Äldre personers upplevelser av delaktighet i läkemedelsbehandling 

Subkategorier Kategori Tema 

Saknar intresse för sin läkemedelsbe-

handling  

  
Har en passiv roll och medverkar inte 

i sin läkemedelsbehandling  

 

Nöjd med sin läkemedelsbehandling 

och hur vården sköter den  

  
Har tillräcklig information och kun-

skap om sin läkemedelsbehandling 

 

 

 

 

Att vara nöjd med sin läkemedelsbe-

handling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet - en balans mellan auto-

nomi och kunskap 

Att ha behov av ytterligare kunskap 

om sina läkemedel  

  
Vill ha mer information om sina lä-

kemedel 

Att sträva efter mer kunskap 

Söker information självständigt med 

hjälp av olika källor  

  
Medverkar aktivt i sin läkemedelsbe-

handling 

Att vara en del i beslutsfattandet 

 

Upplevelser av faktorer som försvårar 

delaktighet i läkemedelsbehandling  

  
Bristande tilltro till förskrivaren  

  
Upplevelser av faktorer som främjar 

delaktighet i läkemedelsbehandling  

  
Upplevelser av variationer mellan 

kunskapskällor och informationssätt 

för information om läkemedel  

Upplevelsen av delaktig utifrån vård-

personalens stöd och information 

 

Delaktighet - En balans mellan autonomi och kunskap   
Resultatet visar att behovet av att vara delaktig i den egna läkemedelsbehandlingen varierar 

hos de äldre. Med delaktighet i läkemedelsbehandling avses inneha information om-, ha kun-

skap om- och möjlighet att påverka och medverka i behandling.  

Delaktighet beskrivs av de äldre som ”En balans mellan autonomi och kunskap” där kun-

skap är en grund för delaktighet men nödvändigtvis inte avgörande för upplevelsen av delak-

tighet. Det framkommer beskrivningar av upplevd delaktighet utan att ha specifik kunskap om 

sin läkemedelsbehandling samtidigt som kunskap beskrivs som en nödvändig förutsättning för 

upplevelse av delaktighet. Deltagarnas autonomi, oberoende, speglar ett olika behov av kun-
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skap för att vara delaktiga. Litteraturen ger uttryck för att kunskap och information är ett 

måste för delaktighet men enligt deltagarna i studien är detta inte avgörande för upplevelsen 

av delaktighet. Att ha förtroende för förskrivaren och en god kommunikation med vårdperso-

nal förstärker personens autonomi och därigenom upplevelsen av delaktighet vilket inte är 

kopplat med en viss mängd kunskap om sin behandling. 

Att vara nöjd med sin läkemedelsbehandling    

Denna kategori visar att intresset för att vara delaktig i läkemedelsbehandlingen varierade 

mellan deltagarna. Det fanns olika beskrivningar av delaktighetens betydelse, den var både 

viktig och mindre viktig.  

Att den var mindre viktigt beskrevs bland annat som att deltagare enbart tog läkemedlen 

som ordinerats av läkaren och funderade inte mer på det, medan andra gav uttryck för att de 

inte ville ha några läkemedel alls.     

De äldre som hade en hög tilltro till läkaren hade inte samma behov av att vara delaktiga 

och inneha kunskap och information om sina läkemedel. De ansåg att läkaren var specialist på 

området och litade på att denna förskrev det som var bäst för dem. De var nöjda med att följa 

läkemedelslistan utan att fördjupa sig närmre i sina läkemedel.  

Citatet nedan illustrera upplevelsen av läkaren som en auktoritet:    

 ”Jag har inga behov av någon kunskap utan jag tar bara den medicin 

som doktorn har skrivit ut” (1)   

 

Förtroende för förskrivaren minskar behovet av kunskap:  

”Det kanske är fel att man inte vet eller bryr sig om att veta... och det 

beror ju på att jag litar på det jag får” (2)   

De deltagare som önskade vara utan läkemedel hade ett minskat intresse för att vara delakt-

iga i sin läkemedelsbehandling. Dock fanns en acceptans för behovet av medicinering och 

ingen ville sluta ta sina mediciner eftersom doktorn ansåg att behandling var nödvändig.  

 ”Jag bryr mig inte om tabletterna jag har bett bara att jag ska bli av 

med det” (4)  

De äldre som fick sina mediciner delade i dosett eller i apodos upplevde svårighet att ha 

kontroll på sina läkemedel vilket medförde minskat intresse för läkemedelsbehandlingen.  
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”Det är klart att man funderar på vad är den här till för som jag tar ef-

tersom jag inte har asken, och det ligger färdigt i dosetten. Men i och med 

att jag mår bra så har jag inte brytt mig. Det låter väldigt slapp men...” (6)    

När det var vårdpersonal som delade läkemedlen beskrevs det som lätt att ta för givet att det 

var rätt vilket minskade intresset för delaktighet.  

 

 Tillräcklig med information och att vid behov lätt kunde kontakta läkare eller annan sjuk-

vårdspersonal ökade upplevelsen av delaktighet. Möjligheten att ställa frågor och få svar på-

verkade också deltagarnas inställning positivt. Upplevelsen av att läkemedelsbehandlingen 

hade god effekt och att den bidrog till ett gott mående var viktigt för att deltagaren skulle 

känna sig nöjd.  

  ”Ja, jag har egentligen inga frågor därför att det behövs inte, jag kän-

ner mig trygg med att jag kan få reda på det om jag behöver det...” (14)     

En av de mer framträdande anledningarna till att deltagarna upplevde sig nöjda med läke-

medelsbehandlingen var att de fått tillräcklig och bra information, både muntlig och skriftlig, 

vilket medförde en ökad kunskap om läkemedelsbehandlingen. Av de deltagare som upplevde 

sig ha tillräcklig kunskap visste de flesta vart de skulle vända sig om de önskade mer inform-

ation, både när det handlade om att fråga vårdpersonal och att självständigt söka information.   

”Ja, informationen har nog varit väldigt bra i allmänhet. Jag har haft 

tur med att ha bra läkare som talar om ja varför jag har det såklart men 

också hur läkemedlet ungefär verkar och så” (10) 

 

”Om det är något nytt läkemedel får jag alltid en informationslista som 

jag kan läsa... så då kan man ju ta reda på vad den är bra för och om det är 

nått som inte är bra också” (3)   

Att informationen var lättförståelig, individanpassad och tydlig var viktiga faktorer för att 

deltagaren skulle känna sig nöjd med sin läkemedelsbehandling och uppleva sig delaktig i 

läkemedelsbehandling. Det fanns beskrivning av att läkaren troligtvis hade kunnat ge mer och 

djupare information men att mottagligheten för så mycket information inte fanns och därför 

upplevs tillfredställelse med den mindre djupgående informationen. 

Att ha förmågan att söka kunskap på egen hand ökade känslan av trygghet och kontroll 

över sin behandling och därigenom upplevelsen av delaktighet. 
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Att sträva efter mer kunskap    

Deltagarnas kunskap om sina ordinerade läkemedel varierade stort. I denna kategori fanns det 

personer som upplevde sig ha låg eller begränsad kunskap om sina läkemedel, men detta var 

inte en förutsättning för upplevelse av delaktighet då alla inte hade inte ett behov av att ha 

kunskap. Dock fanns en stark önskan om att få mer information om sin läkemedelsbehandling 

för att öka sin kunskap och därmed kunna bli mer delaktig.   

”Jag skulle vilja att någon skulle kunna kläcka ut att nu har du fått den 

här tabletten, förut åt du den där tabletten.” (6)    

Mängden erhållen information från förskrivare och hur informationen var given varierade 

mellan deltagarna. Under intervjuerna framkom det att det var vanligt förekommande att få 

viss information av förskrivaren men att den ibland upplevdes ofullständig. Det fanns upple-

velser av total avsaknad av information men i flera fall vid mer utforskande frågor fanns be-

skrivningar av att deltagare fått både muntlig och skriftlig information. Trots detta fanns ändå 

upplevelsen av avsaknad av information.  

Utifrån de äldres beskrivningar hade åldern hade en viss negativ påverkan på delaktighet-

en. De upplevde svårigheter att minnas erhållen information. Efter att ha drabbats av åldersre-

laterad sjukdom sjukdomen fanns inte alltid orken kvar att vara delaktig och därmed lades all 

tilltro till expertisen.  

Delaktighet påverkades också av hur informationen var given. Individanpassad information 

saknades. Deltagarna ville ha mer information om möjligheten fanns att byta ut eller ta bort 

läkemedel. De önskade bekräftelse på att läkemedlen hade en effekt och inte integrerade med 

varandra samt att läkemedel inte togs i onödan. Annan information som några upplevde sak-

nades var information om nya läkemedel på marknaden, alternativ behandling och biverk-

ningar att vara observanta på.        

 ”Man kan ju titta i FASS om man hittar det men det står ju mycket om 

att inga läkemedel är bra för kroppen, de är ju skadliga i regel... den medi-

cinen slår ut den och den medicinen slår ut den och man undrar ju ibland 

om läkarna har tittat när de skriver ut en ny medicin. Är den verkligen bra 

för det eller den bara slår ut den” (16)   

Upplevelse fanns av att läkaren skrev ut nya läkemedel utan att ge information om indikat-

ionen för läkemedlen och vilken effekt de hade i kroppen. Trots att den egenupplevda kun-

skapen om biverkningar var låg hos deltagarna fanns få beskrivningar av uttryckt oro för att 
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drabbas av biverkningar. Ingen av deltagarna beskrev att de fått information om biverkningar 

vid ny förskrivning av läkemedel.  

”Nej, jag har inte fått ett dugg med information. Läkaren skrev bara ut 

och varsågod” (7)  

”Ja de bara skriver ut och du har fått för det och det men hur det ska 

verka och så det vet jag ju inte...” (4)  

Upplevelsen av att inte fått information påverkade känslan av delaktighet negativt och delta-

garna blev tilldelade en passiv roll. De äldre som själva kunde söka information höll sig upp-

daterade och delaktiga på detta sätt medan de som inte sökte information självständigt blev 

mindre delaktiga i sin läkemedelsbehandling.     

Att vara en del i beslutsfattandet     

Upplevelse av delaktighet i beslut innebar att ha förmågan att söka kunskap självständigt och 

att kunna ifrågasätta och påverka sin läkemedelsbehandling.   

Att söka information självständigt genomfördes med hjälp av olika informationskällor. "Jag 

läser på nätet också jag kollar på FASS, jag går in på internet och läser allt!" (9)   

 

Av dem som sökte information självständigt var internet och bipacksedeln populära informat-

ionskällor. Läkemedelslistan var också en viktig kunskapskälla och användes som ett stöd för 

kunskap om ordinerade läkemedel. De äldre använde internet för att söka information om sina 

läkemedel och upplevde att det var ett bra sätt att inhämta information. De som använde sig 

av internet hade en lägre genomsnittsålder.   

”Ja det är ju nätet, jag har ju dator och platta och smartphone så att 

jag... jag söker rätt mycket, googlar mycket, det är rätt bra tycker jag” (11)  

 

Anledningen till att deltagarna sökte information självständigt var i stor utsträckning en 

följd av ett egenintresse av att lära sig mer om sina läkemedel men också för att kunna ha ett 

större inflytande över sin läkemedelsbehandling. Att söka information självständigt var inte 

direkt kopplat till att få för lite information från vården även om detta också beskrevs som en 

orsak till att inhämta kunskap självständigt.   

”Jag har läst om Losartan och det står att om man över 75 år ska man 

ha 12,5 mg och jag är jätte noga med mina mediciner så att hon du kan 
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skriva ut den istället sa jag, och då sa hon att det är du som bestämmer och 

jag svarade att ja det är ju jag för det är mig det berör sa jag så att jag be-

stämde det och ja...” (11)    

Aktivt deltagande i läkemedelsbehandling förekom bland annat genom att deltagaren ifrå-

gasatte sin behandling, till exempel vid önskan om att bli nyinsatt på ett läkemedel eller om 

behandlingen inte kändes bra.  

”Har jag inte mått bra av någon behandling så har jag sagt ifrån och då 

har vi resonerat kring det då har det tagits bort eller så har det satts in nå-

got annat som passar bättre” (12)   

Självbestämmande kunde komma fram i att behandling avslutades på patientens initiativ utan 

att rådfråga behandlande läkare.  

”Ja, känner jag att det inte är bra då skippar jag det. Och så säger jag 

det nästa gång jag kommer att den äter jag inte längre. Och att de får ge 

mig något annat för den var inte bra” (9)  

Upplevelsen av delaktighet utifrån vårdpersonalens stöd och information 

Flera faktorer identifierades i denna kategori som de äldre upplevde främja delaktighet i lä-

kemedelsbehandling.  

Att vårdpersonal är tillgänglig upplevde de äldre påverkade känsla av delaktighet positivt. 

Det ökade även tryggheten kring läkemedelsbehandling.  

Att vara lättillgängliga för kontakt beskrevs som att lätt få kontakt via telefon, för att den 

äldre skulle kunna få svar på frågor eller få tillgång till mer information.  De äldre som be-

skrev att de lätt fick kontakt med vården beskrev också i högre grad att de hade möjlighet att 

påverka sin behandling och kunna ställa frågor.  

Andra faktorer som påverkade känslan av delaktighet positivt var att få tydlig information 

och att det gick att föra en dialog med vårdgivaren. Att doktorn tar sig tid att informera trots 

en stressig arbetsmiljö upplevdes värdefullt.   

"Det är lite för om jag säger stressigt på de här vårdcentralerna för att 

de har så himla mycket att göra. Men jag upplever inte det med min doktor 

han tar den tid det tar" (9)  

”Ja det är det som vi varit inne på, att jag får information, att jag vet hur 

och varför och när, det är ju det viktigaste och att jag känner att jag mår 
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bra av det och att jag vet att mår jag inte bra så kan jag ringa och prata 

med doktorn eller rättare sagt få en telefontid. Det tycker jag nog är det vik-

tigaste och att jag kan ifrågasätta ibland, behöver jag fortsätta med 

det här” (10).   

 

Att kunna framföra sina åsikter och önskningar till vårdpersonal och att få en respons på 

detta skapade en ökad känsla av delaktighet hos de äldre. Ett bra bemötande av vårdpersonal 

upplevdes vara viktigt för delaktigheten enligt deltagarna. De äldre som upplever sig sedda av 

vårdpersonal och har fått ett bra bemötande var övervägande nöjda med sin läkemedelsbe-

handling.  "Jag har inte försökt att påverka och har väl inte behövt göra det... nej... men jag 

uppfattar som att alla lyssnar om man har något att fråga om." (2)  

  

Deltagarna beskriver sjuksköterskan som en resurs för att inhämta information men även 

som en hjälp för att komma i kontakt med läkare. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll 

för delaktigheten och ingiver trygghet för patienter med hemsjukvård. Distriktsköterskan upp-

levs som tillgänglig och de äldre har möjlighet att ställa frågor kring sin läkemedelsbehand-

ling.  

 ”Jo den kan jag nog påverka rätt 

så bra... det kan jag... både med distriktssköterskan och hemtjänsten... 

jag pratar med dem och de i sin tur kan prata med doktorn och det gör 

dem.." (3)  

Även diabetessköterskan upplevdes som en viktig part i läkemedelsbehandlingen. Kontakt 

med diabetessköterska är regelbunden vilket upplevdes gynna patient- vårdgivarrelationen 

och möjligheten att föra en dialog. Diabetessköterskan var även en resurs för informations-

givning av läkemedel.  

Det var inte bara vårdpersonal som upplevdes kunna främja delaktighet utan apoteksperso-

nal hade en viktig roll i att förmedla information om läkemedel. Personalen på apoteket besk-

revs som uppmärksamma på om den äldre hade blivit nyinsatt på något läkemedel.    

”Det är inte mycket information av läkaren det. Informationen får man på apoteket, då frågar

 de om man har haft detta förr” (16) 
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Det var betydelsefullt att doktorn var uppdaterad på ny kunskap så att deltagarna kunde 

diskutera ny forskning och nya behandlingsmöjligheter.    

"Ja om man nu går till den här saken som är mycket om min hälsa så lä-

ser man ju mycket om vad de skriver och i varje nummer så skriver de ju 

mycket om nya rön om det och då tar man ju hjälp av det. Att läkaren lyss-

nar när jag undrar om det och kan ta sig till de nya rönen" (16)  

 

Utifrån intervjuerna identifierades flera faktorer som de äldre upplevde försvårade möjlighet 

att vara delaktiga i sin läkemedelsbehandling.  Ett hinder var svårigheter att få kontakt med 

vården. Tekniska svårigheter upplevdes vara att få kontakt med sjuksköterska och läkare på 

vårdcentralen via telefon på grund av bland annat nedsatt hörsel. Att komma fram till vård-

centralen via telefon innebär att följa instruktioner och knappa in person- och telefonnummer 

vilket upplevdes krångligt och medförde att försök att ta kontakt med vården gavs upp.  

”Man kommer ju aldrig dit och man kan ju inte ringa och jag hör ju så 

illa i telefon och så bubbubbubel... jag hör ju inte... det är så tokigt... och så 

ska man knappa in då på siffra” (4)   

Användandet av medicinska termer i skrift och talspråk ansågs försvåra möjligheten att förstå 

informationen fullständigt vilket upplevdes påverkar delaktigheten negativt.  

”Att informationen är tydlig och så att man förstår-alltså... inte med 

massa främmande ord” (2)   

”När man ska läsa en bipacksedel, det är så himla mycket medicinska 

termer som man inte kan” (10)    

Hur läkarkontakten var upplevdes påverka delaktigheten i läkemedelsbehandling. Brister 

som beskrevs påverka var dålig läkarkontinuitet samt tidsbrist vid mötet med läkaren, vilket 

resulterade i att mängden given information minskade.  

Bristande språkkunskaper hos läkare på vårdcentralen var problematiskt då det var svårt att 

förstå given informationen. Detta medförde att deltagarna gick hem utan att ha förstått all gi-

ven information.   

Individanpassning upplevdes ibland saknas vid mötet med läkaren och önskan att mer hän-

syn togs till ålder vid ordination av läkemedel uttrycktes.  
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Andra faktorer som inverkade negativt på känslan av delaktighet i mötet med vårdpersonal 

var att inte få svar på frågor, att inte bli lyssna till och att inte få fram sin egen åsikt.  

”Neej det får jag inte svar på då... nej. Utan det då går jag därifrån med 

samma fundering i så fall som jag har frågat om. Utan det är lite svårt att 

läkaren bara tittar på datorskärmen hela tiden. Så är det” (8)   

Deltagarna upplevde att mängden given information samt bemötandet från vårdpersonal 

varierade mellan olika vårdinrättningar. Skillnader i bemötande och information mellan öppen 

- och slutenvård beskrevs. De som upplevde en skillnad var ofta nöjda med en vårdinrättning 

men mindre nöjd med den vårdinrättning där de inte fått tillräckligt med information eller ett 

sämre bemötande.   

”Ja det är korttidsboende som var nu det sista där läkaren skrev ut ta-

bletterna. Han som jag inte träffat eller fått någon information av. Vårdcen-

tralen och lasarettet är jättebra på det viset då jag fått kontakt med läkare 

och fått mer information” (6)   

Upplevelsen av en bristande tilltro till läkarens kunskaper uttrycktes. Osäkerhet uttrycktes 

på om läkaren själv hade tillräckligt med kunskap om läkemedel som ordinerades och om 

denne var tillräckligt insatt i den äldres behandling. Detta medförde en upplevd brist av kun-

skap om sina läkemedel och avsaknad av tillräcklig information.  ”Jaa, det hade varit roligt 

att höra vad de säger men de vet inte själva vad de skriver ut” (7)     



23 

 

  

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelser av delaktighet i läkemedelsbe-

handling. Efter innehållsanalys framkom ett tema, delaktighet – en balans mellan autonomi 

och kunskap, och fyra underliggande kategorier, att vara nöjd med sin läkemedelsbehandling, 

att sträva efter mer kunskap, att vara en del i beslutsfattandet samt upplevelsen av delaktig 

utifrån vårdpersonalens stöd och information. 

Resultatet visade att behovet av att vara delaktig i läkemedelsbehandling varierade mellan 

deltagarna. Upplevelsen av att vara delaktig var olika och inte automatiskt bunden till mäng-

den information eller kunskapen de äldre hade om sina läkemedel. Den egenupplevda kun-

skapen om läkemedelsbehandling var relativt låg hos många av deltagarna. Mängden erhållen 

information från förskrivare och annan vårdpersonal varierade från otillräcklig till tillräcklig. 

En del av deltagarna sökte information på egen hand. Det fanns både intresse och ointresse för 

att vara engagerad och delaktig i sin läkemedelsbehandling. Flera av deltagarna var tillfreds-

ställda och nöjda med sin läkemedelsbehandling men det fanns också de som strävade efter att 

få mer kunskap och information. Faktorer som de äldre upplevde främjar eller hindrar delak-

tighet i läkemedelsbehandling identifierades. Hinder som deltagarna upplevde för delaktighet 

var bland annat svårigheter att få kontakt med vården, bristande läkarkontinuitet och otillräck-

lig eller otydlig information. Faktorer som istället upplevdes främja delaktigheten var till ex-

empel att kunna föra en dialog med förskrivaren och ställa frågor, att få ett bra bemötande 

samt att få information. Distriktssköterskan/ sjuksköterskan på vårdcentralen upplevdes som 

en resurs för att öka delaktigheten i läkemedelsbehandling. 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen består av fyra delar, författarna har valt att diskutera de delar av resulta-

tet som upplevs vara mest framstående.  I första delen diskuteras kategorin att sträva efter 

mer kunskap samt att vara en del i beslutsfattandet. Kunskap och information diskuteras uti-

från att de i litteratur beskrivs som förutsättningar för delaktighet. Den andra delen avhandlar 

kategorin upplevelsen av delaktig utifrån vårdpersonalens stöd och information. Tredje kate-

gorin lyfter resultatet relaterat till individanpassning och den teoretiska referensramen i arbe-

tet: personcentrerad vård. Även kategorin att vara nöjd med sin läkemedelsbehandling lyfts 
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här. I den fjärde och sista delen av resultatdiskussionen diskuteras sjuksköterskans roll i relat-

ion till äldres upplevelser av delaktighet i läkemedelsbehandling.    

Resultatet i studien visade att en majoritet av deltagarna upplevde sig ha fått för lite informat-

ion om sin läkemedelsbehandling. Metlay et al. (2005) presenterar liknande resultat där enbart 

35 % av de äldre hade fått information om läkemedlet från förskrivaren. Information är en 

förutsättning för att inneha kunskap och många av deltagarna hade liten spontan kunskap om 

sina läkemedel. Tyvärr upplevs detta inte vara ovanligt bland äldre då Jones et al. (2015) fann 

att endast 50 % av de äldre som deltog i sin studie kunde redogöra för alla ordinerade läkeme-

del. 

Den låga egenupplevda kunskapen skulle kunna bero på att de flesta äldre haft sin läkeme-

delsbehandling under många år utan någon större förändring och att intag av läkemedlet blivit 

en rutin vilket kan ha medfört att den spontana kunskapen om läkemedlet glömts bort. Att de 

inte heller fått tillräckligt med information tros också vara en stor bidragande orsak samt att 

det finns brister i uppföljning av läkemedelsbehandling. Polyfarmaci upplevs också försvåra 

möjligheten att ha god egenupplevd kunskap då det blir många olika läkemedel för den äldre 

att hålla reda på.  

Den egenupplevda kunskapen om potentiella biverkningar var låg hos de äldre. Det var 

några av deltagarna som läste om biverkningar på bipacksedeln när de fick ett nytt läkemedel. 

Liknande resultat presenterades av Modig et al. (2009) som fann att sköra äldre i den svenska 

primärvården hade låg kunskap om tänkbara biverkningar. Det skiljer sju år mellan resultaten 

och författarna är osäkra på hur aktiva förskrivare är att uppmärksamma de äldre på potenti-

ella biverkningar vid ny insättning av läkemedel. Det var ingen äldre i studien som beskrev att 

de fått information om biverkningar. Trots avsaknad av information om biverkningar var det 

endast ett par deltagare som var oroliga över läkemedelsbiverkningar. Moen et al. (2009) fick 

till skillnad från studiens resultat fram att äldre med multipel medicinering beskrev en oro för 

biverkningar och att många läkemedel inte skulle vara bra för kroppen. Läkare i Magin et al. 

(2015) studie beskrev att om de behövde förskriva ett läkemedel klassat som olämpligt för-

sökte de vara tydliga med vilka biverkningar patienten skulle vara observant på. Detta vore 

önskvärt men utifrån resultatet och Modig et al. (2009) studie skapas en förundran om hur 

detta fungerar generellt i Sverige. Oavsett om ett läkemedel är olämpligt eller ej kan det ge 

biverkningar som kan bli allvarliga. Därför borde information om biverkningar vara en rutin 

oavsett typen av läkemedel. Detta stärks av patientlagen (SFS 2014:821, 3 kap, 1§) som be-

skriver att alla patienter har rätt att få information om tillvägagångssätt att förebygga sjukdom 

eller skada vilket borde räkna in information om eventuella biverkningar av läkemedel. Pati-
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enten står i en beroendeställning till förskrivaren och som resultatet visade kan inte alla söka 

information på egen hand vilket medför att tillgången till information begränsas till förskri-

ven. Ansvaret att ge information ligger hos varje enskild förskrivare och att följa patientlagen 

borde vara en självklarhet då det är en del av de regelverk som styr hälso- och sjukvården. 

Om lagen inte efterföljs innebär det att patienterna får vård på olika villkor och därmed olika 

förutsättning för en god läkemedelsbehandling.  

Utifrån vad aktuell data visar, att 35 000 sjukhusinläggningar av äldre beror på läkeme-

delsbiverkningar (Socialstyrelsen, 2014), upplevs det vara av vikt att de äldre får information 

om biverkningar. Socialstyrelsen (2014) lyfter fram att 20–25 000 av dessa inläggningar 

skulle kunna förebyggas med en korrekt, åldersanpassad läkemedelsbehandling. Hur skulle 

antal sjukhusinläggningar till följd av biverkningar påverkas om de äldre fick mer information 

om potentiella biverkningar av sina läkemedel? Det skulle troligtvis kunna påverka sjukvår-

den, samhället och den enskilda individen positivt. Eventuellt skulle den äldre kunna få större 

möjlighet att vara delaktig genom att ta del av viktig information. Genom att göra den äldre 

uppmärksam på vilka biverkningar som skulle kunna uppstå skulle den äldre lättare ha möj-

lighet att känna igen en biverkning och då söka vård. Att uppmärksamma en biverkning tidigt 

skulle kunna förhindra att den blir så allvarlig att personen behöver läggas in på sjukhus vilket 

skulle bespara sjukvården både tid och pengar och den enskilda individen onödigt lidande. 

Detta skulle indirekt kunna spara samhället pengar eftersom det är staten och skattebetalarna 

som finansierar sjukvården.    

Flera studier visar att otillräcklig information medför otrygghet kring läkemedelsbehand-

ling hos äldre (Henriques et al., 2012; Knight et al., 2011; Modig et al., 2012) och i förelig-

gande studies  resultatet framkom att det var viktigt för de äldre att få information om sina 

läkemedel för att känna trygghet.  

 Att få tillräcklig information är en förutsättning för att kunna besluta och medverka i sin 

behandling (Eldh, 2006; Socialstyrelsen, 2015). Detta framkom även i bland de äldre i vår 

studien som inte fått information om sina läkemedel  viket medföre en passiv roll och förut-

sättningar för att kunna vara delaktiga reducerades. Resultatet visade att flera av de ”yngre 

deltagarna”  använde internet för att inhämta information. Då majoriteten deltagare fått otill-

räcklig information hade de som kunde söka information självständigt en bättre förutsättning 

att vara delaktig i sin behandling då de själva kunde fylla kunskapsluckan. De äldre som inte 

kunde söka information självständigt hade på så vis sämre förutsättning att vara delaktig avse-

ende mängden erhållen och inhämtad information. I och med att de äldre har olika förutsätt-

ningar att inhämta information är vårdpersonalens roll viktigt för att äldre ska få samma möj-
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lighet att vara delaktiga och därmed få en vård på lika villkor. Tyvärr visar siffror från en 

undersökning av Socialstyrelsen (2011b) att endast 19 % av 625 vårdcentraler i Sverige hade 

tydliga rutiner för hur läkaren skulle försäkra sig om att den äldre förstått information om or-

dinerat läkemedel.  Detta upplevs som en låg siffra men efter resultatet av de äldres kunskap 

och erhållen information om läkemedelsbehandling är det inte förvånande. Ett annat problem 

som beskrivs i den svenska primärvården är läkarbrist som resulterar i bristande kontinuitet, 

uppföljning av läkemedelsbehandling och många olika förskrivare (Socialstyrelsen 2010; 

2011b).  

 

De äldre i studien beskrev att ett bra bemötande, att lätt få kontakt med läkaren och att bli 

lyssnad till är viktiga förutsättningar för att de ska känna sig delaktiga i sin egen läkemedels-

behandling. Detta stärks av flera andra studier som visar att en god läkarrelation är viktigt för 

att få förtroende för sin ordinerade behandling (Bagge et al., 2013; Modig et al., 2012; Moen 

et al., 2009) och att bli lyssnad till är viktigt för att känna delaktighet (Eldh, 2006). Författarna 

anser att kontinuitet i vården är av stor vikt för att kunna skapa en god relation och utifrån 

Socialstyrelsens information (2010; 2011b) förvårar läkarbristen kontinuiteten, då den äldre 

kanske inte får någon fast läkarkontakt, och därmed möjligheten att skapa en relation mellan 

förskrivare och patient. Ett bra möte går såklart att få till trots bristande kontinuitet i vården 

beroende på engagemanget från vårdpersonal. De äldre i studien behandlas med flera läkeme-

del och de flesta har haft behandling under en lång tid vilket ställer högre krav på uppföljning 

och läkarkontinuitet för en säker läkemedelsbehandling.   

 

Behovet av att vara delaktig i sin behandling varierade bland de äldre. Den äldres autonomi 

speglar ett olika behov av kunskap och information för upplevelsen av delaktighet. Därför 

upplevs personcentrerad vård som en viktig del för att kunna individanpassa vård och möta 

varje patients specifika behov. Resultatet visar att de äldre ofta får mindre information än vad 

de önskar och ett par av deltagarna uttrycker också avsaknad av individanpassning vilket 

medför att författarna har fått uppfattningen att tillämpning av personcentrerad vård är bris-

tande. Detta trots att det enligt lag (Patientlagen, SFS 2014:821, 5§) står att vården ska indivi-

danpassad och att patienten ska få vara med och utforma vården. Genom att använda patient-

berättelsen som baseras på patientens upplevelser av sin behandling och hur det påverkar livs-

situationen (Ekman et al., 2011) skulle förskrivare kunna få en bra grund att utgå ifrån avse-

ende mängden information och utformning av läkemedelsbehandling. Som resultatet också 

visade hade inte alla äldre ett direkt behov av att vara delaktiga i sin behandling och detta är 
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också viktigt att ta hänsyn till. I och med att det finns så stora skillnader i önskan om att vara 

delaktig är det viktigt att utforska den enskilda individen för att kunna ge en individanpassad 

vård utifrån patientens önskemål och förutsättningar.  

Uppfattningen stärks av Eldh (2006) och Eldh et al. (2008) som menar att individanpassad 

information från förskrivare är en viktig förutsättning för att skapa delaktighet i vården. Som 

McCormack et al. (2010) beskriver styrs vårdpersonal ofta av riktlinjer och PM, därför är det 

viktigt att vårdpersonal är medvetna om detta och inte blir för låsta i rutiner så att den unika 

individen kan synliggöras. På så sätt skulle ett patientcentrerat synsätt kunna frångås och istäl-

let skulle det personcentrerade synsättet kunna prioriteras (Swenurse, 2010). 

 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll och ska inte underskattas i de äldres läkemedels-

behandling. Det behöver inte alltid vara en läkare som ger information om läkemedelsbehand-

ling och enligt Sulosaari et al. (2009)  har sjuksköterskan en nyckelroll i att ge information om 

läkemedel. De äldre i studien som hade en god kontakt med distriktssköters-

kan/sjuksköterskan på vårdcentralen beskrev denne som en resurs och trygghet. Liknande 

resultat beskrivs av Neiterman et al. (2015) där patienter berättade att de uppskattade när en 

sjuksköterska kom hem och gick igenom läkemedelsbehandlingen. Distriktssköters-

kan/sjuksköterskan som arbetar med patienten antingen i hemsjukvården eller på vårdcen-

tralen har generellt sett mer kontakt med patienten än läkaren. Sjuksköterskan skulle kunna bli 

en större resurs i äldres läkemedelsbehandling, och få ett större ansvar, genom att bland annat 

försäkra sig om att den äldre fått information om sina läkemedel samt förstått den givna in-

formationen. Detta skulle kunna skapa en större möjlighet att tillämpa personcentrerad vård. 

Om sjukskötskan har mer tid för att möta patienten och samtala kring läkemedelsbehandling 

skulle vården kunna bli mer fokuserad på att skapa en relation och öppna upp för ett samar-

bete mellan sjuksköterska och patient, vilket är en förutsättning för personcentrerad vård 

(McCance et al., 2011). Det skulle också kunna bli lättare för sjuksköterskan att få ta del av 

patientberättelsen och därmed få ta del av patientens önskningar, förväntningar och uppfatt-

ningar (Ekman et al., 2011) kring läkemedelsbehandlingen vilket sedan skulle kunna doku-

menteras i journal. Genom att dokumentera en patientberättelse avseende läkemedelsbehand-

ling skulle den även finnas tillgänglig för förskrivande läkare och oavsett om kontinuiteten på 

vårdcentralen varierar och det finns många olika läkare har alla möjligheten att ta del av pati-

entberättelsen. Ett alternativ likt ovan beskrivet hade kanske kunnat skapa bättre förutsätt-

ningar för delaktighet men också för en mer jämlik vård.   
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Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod i enlighet med Graneheim och Lund-

man (2004). Kvalitativ innehållsanalys är passande för analys av intervjuer och en bra metod 

då den kan anpassas efter författarnas tidigare erfarenheter och kunskap. Kvalitativ innehålls-

analys har en tydligt beskriven analysprocess och då författarna hade liten erfarenhet av att 

analysera text upplevdes detta som en bra och strukturerad metod att följa.    

Trovärdigheten i kvalitativa studier värderas efter begreppen: överförbarhet, delaktighet, 

tillförlitlighet och giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Med överförbarhet me-

nas huruvida resultatet kan överföras till andra grupper. Det är läsaren som avgör överförbar-

heten och det är därför viktigt att beskriva alla steg i studien noggrant (Graneheim & Lund-

man, 2004), vilket författarna i studien har gjort i den mån det varit möjligt.  

Resultatet är inte oberoende av författarna på grund av samspelet under intervjuerna. De 

blir medskapare till texten genom att stimulera den deltagande till att berätta (Lundman & 

Hällgren- Graneheim, 2012), vilket innebär att författarna är delaktiga till resultatet då de ut-

fört intervjuerna. Alla deltagare har fått samma intervjufrågor men följdfrågor har ställts av 

författarna när de önskat mer information vilket kan ha påverkat att en del deltagare berättat 

mer om en fråga än andra deltagare. I och med att intervjuerna delats upp mellan författarna 

har andelen följdfrågor och hur de ställts varierat något mellan intervjuarna vilket kan ha på-

verkat mängden information från olika deltagare. Författarnas intervjuteknik utvecklades med 

tiden och därmed förmågan att ställa följdfrågor. Detta upplevs inte direkt påverkat resultatet 

mer än att utförligare information kanske kunde ha inhämtats med ett ökat antal och bättre 

tajmade följdfrågor.  

Det finns inte bara en sanning utan det finns alltid alternativa tolkningar. Förförståelse är 

bilden av det undersökta fenomenet som forskaren har innan studien och inkluderar tidigare 

erfarenheter och teoretisk kunskap. Delade meningar finns om huruvida förförståelse ska an-

vändas, men att sätta den i parantes kan göra att budskap som bygger på igenkännande inte 

uppmärksammas. Ett argument för att använda sin förförståelse är att den kan hjälpa forskaren 

att få en djupare förståelse och upptäcka nya kunskaper (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). Det var författarnas förförståelse som väckte intresset för att utföra en studie med aktu-

ellt syfte. Båda författarna har erfarenheter av att arbeta med äldre människor. Under arbetet 

har de observerat brister i äldres läkemedelsbehandling vilket skapat en fundering kring hur 

mycket äldre är delaktiga i läkemedelsbehandling. Under sjuksköterske- och distriktssköters-

keutbildningen har författarna studerat geriatrik vilket skapat deras nuvarande teoretiska 

grund. Förförståelsen har upplevts positivt då den hjälpt författarna att bemöta de äldre under 
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intervjuerna, att ställa följdfrågor för mer utvecklande svar samt att få en djupare förståelse av 

fenomenet. En nackdel med förförståelsen kan vara att den skapar en förutfattad mening om 

vad resultatet skulle kunna visa, vilket författarna hade i åtanke vid intervjuerna och genom 

analysprocessen. 

Som urvalsmetod användes ändamålsenligt urval. Metoden valdes då det var önskvärt att 

ha deltagare med relevant erfarenhet av det aktuella ämnet (Henricson & Billhult, 2012). Del-

tagarantalet i studien var 16 personer. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) ska deltagarantalet 

kunna ge den information om fenomenet som forskaren avser att undersöka. Författarna ansåg 

att antalet deltagare gav en bra spridning av erfarenheter, ett hanterbart och tillräckligt stort 

analysmaterial. Ett större antal deltagare kanske hade kunnat ge en större och rikare variation 

av erfarenheter samtidigt, så menar Henricson & Billhult (2012) att det är en fördel att ha ett 

mindre antal deltagare med rik erfarenhet av ämnet än en stor mängd deltagare med liten och 

liknade erfarenheter. Trost (2010) beskriver också att ett stort deltagarantal kan ge ett stort 

och svårhanterligt material där det är svårt att få en överblick samtidigt att kunna se alla vik-

tiga detaljer i intervjuerna.  

Inklusionskriterierna utformades för att hitta deltagare som kunde berätta om det aktuella 

ämnet utifrån syftet. Ett av inklusionskriterierna var att den deltagande skulle sköta sin läke-

medelsadministrering självständigt. Författarna valde dock att inkludera deltagare med fysiska 

funktionshinder som fick dosett delad av vårdpersonal då de själva inte hade möjlighet att 

utföra handlingen fysisk. Det hade varit diskriminerande att inte inkludera dessa deltagare då 

de kan besitta samma erfarenheter och förmågor som de andra äldre som omfattades av in-

klusionskriterierna. Exklusionskriteriet att utesluta personer med kognitiv svikt skapades för 

att värna om de äldres integritet och säkerhet. Även om personer med kognitiv svikt kan be-

sitta erfarenhet som är relevanta för studien så är det oetiskt att tillfråga dessa personer då det 

finns en risk att de glömmer bort att de gett sitt samtycke till att delta, glömmer bort att de 

deltagit i en studie eller har svårt att förstå vissa frågor med mera. Även äldre som ansvarig 

sjuksköterska misstänkte hade kognitiv svikt exkluderades då våra erfarenheter var att många 

äldre med kognitiv svikt är odiagnostiserade. Nackdelen med detta kan vara att patienter utan 

kognitiv svikt inte tillfrågades om sjuksköterskan var osäker vilket innebär en eventuell för-

lust av erfarenheter.  

Längden på intervjuerna varierande mellan 15 och 45 minuter. Detta tros bero främst på att 

deltagarna hade olika erfarenhet av ämnet och olika mycket att berätta om sin läkemedelsbe-

handling. Exempelvis hade vissa deltagare inget behov av att vara delaktiga och dessa inter-

vjuer blev automatiskt kortare. Författarnas intervjuteknik kan också ha påverkat intervjuernas 
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längd då deras intervjuteknik utvecklades och blev allt bättre ju fler intervjuer som genomför-

des. 

Giltighet innebär om resultatet belyser det specifika som studien avser att belysa. Det är 

därför viktigt med en beskrivning av urvalet då avsikten är att belysa likheter och skillnader. 

Det är att föredra skillnader i ålder, kön och erfarenheter bland deltagarna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Fler kvinnor än män deltog i studien. Önskvärt hade varit att haft en lika 

könsfördelning men det var svårare för sjuksköterskorna att hitta män att tillfråga för delta-

gande. En anledning skulle kunna vara att kvinnor generellt lever längre än män (Statistiska 

centralbyrån, 2016).  Då minimumåldern var 75 år för att få delta i studien så faller det natur-

ligt att andelen kvinnor är större i befolkningsgruppen 75 år och äldre. Patienter tillfrågades 

både via vårdcentral och hemsjukvård vilket gav en spridning av erfarenheter. Patienter till-

frågades också i olika delar av Sverige vilket speglar vården på mer än ett geografiskt område. 

Det fanns en bra spridning i ålder mellan deltagarna. Medelåldern var 84 år med en spridning 

mellan 75–94 år.  Allt detta gav en variation av erfarenheter vilket ses som en styrka i studien. 

Sjuksköterskor på respektive tillfrågad arbetsplats blev ombedda att tillfråga patienter om 

deltagande. En svaghet skulle kunna vara att sjuksköterskorna eventuellt valde att tillfråga de 

patienter de trodde kunde bidra med mest information först vilket kan ha medfört att vissa 

patienter med rika erfarenheter inte tillfrågades. Dock tror författarna att detta inte direkt på-

verkade resultatet då antalet deltagare gav en bra spridning av erfarenheter. En annan svaghet 

med att använda "nyckelpersoner", i författarnas fall sjuksköterskor, är att det kan ta lång tid 

att hitta deltagare och att "nyckelpersonerna" i slutändan inte har tid i att hitta deltagare. Detta 

är vanligt i hälso- och sjukvård enligt Trost (2010). Författarna fick erfara detta då sjukskö-

terskor på den första vårdcentralen inte hade tid att tillfråga patienter vilket medförde att för-

fattarna var tvungna att tillfråga en annan vårdcentral för att få tag i deltagare.  

Vid intervjuplatsen ska det helst inte finnas några störmoment och den intervjuade ska 

känna sig så trygg som möjligt i intervjumiljön (Trost, 2010). Förslag var att ha deltagarens 

hem som intervjuplats men annan plats kunde anordnas om den tänkta deltagaren inte ville ha 

intervjun i hemmet. Anledningen till att hemmet valdes som intervjuplats var att det skulle 

kännas lugnt och tryggt för deltagaren samt att den äldre skulle slippa ta sig iväg till annan 

plats då flera hade svårt att förflytta sig utan färdtjänst. Nackdelen med att vara i den intervju-

ades hem kan vara att någon kommer på oväntat besök eller att telefonen ringer (Trost, 2010). 

Under en intervju ringde telefonen och medförde en paus i intervjun. Detta upplevdes inte 

påverka resultatet då intervjun fortlöpte direkt efter telefonsamtalet. Övriga intervjuer fort-

löpte utan störmoment. 
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Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer vilket kan ses som 

en svaghet. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är intervjuaren det viktigaste forskningsred-

skapet under en intervjustudie genom att skickligt kunna använda intervjutekniker. Två prov-

intervjuer genomfördes i början av studien för att författarna skulle kunna testa sina roller som 

intervjuare samt kontrollera om intervjuguiden var relevant. Enligt Trost (2010) tar det tid att 

utveckla en intervjuteknik och alla blir inte bra intervjuare. Båda författarna upplevde vissa 

svårigheter med att intervjua då tekniken var ny för dem. En upplevd svårighet som utveckla-

des med tiden var att ställa utforskande frågor vid rätt tillfälle för att få deltagaren att berätta 

utförligt om sina upplevelser. Efter de första intervjuerna är det enligt Trost (2010) lämpligt 

att se över intervjuguiden för eventuell korrigering. Intervjuguiden reviderades efter de båda 

provintervjuerna då vissa frågor inte gav önskvärd information. Provintervjuerna användes 

därför inte i resultatet samt att de intervjuade hade för nära relation med författarna.   

Frågeguiden i studien innehöll 16 öppna frågor vilket enligt Trost (2010) kan upplevas som 

många frågor och rekommenderar större frågeområden. Författarna upplever ändå ha fått ett 

bra och relevant material utifrån slutgiltig frågeguide. En neutral fråga, berätta om hur du 

uppfattar din hälsa, öppnade intervjun för att få deltagaren att slappna av om det skulle finna 

någon nervositet inför intervjun. Frågornas ordningsföljd styrdes sedan av samtalet för att 

skapa en följsamhet under intervjun. Hade författarna varit mer erfarna kanske det hade varit 

bättre med större frågeområden men enligt Trost (2010) är det också viktigt att intervjuguiden 

passar intervjuaren. Båda författarna upplevde sig nöjda och bekväma med den utarbetade 

frågeguiden som arbetades fram gemensamt med översyn av handledare.  

Samtliga intervjuer genomfördes med en intervjuare vilket ses som en styrka i den här stu-

dien. Enligt Trost (2010) finns det en risk med att vara två intervjuare samtidigt då ett maktö-

verläge kan upplevas av den intervjuade som då hamnar i ett underläge. Om däremot intervju-

ämnet är känsligt, innan förtroende byggts upp, kan det vara en fördel att vara två intervjuare 

(a.a.). Författarna diskuterade regelbundet genomförda intervjuer och intervjuteknik med 

varandra för att tillvägagångssättet skulle vara så likt som möjligt. Författarna bemötte samt-

liga deltagare med empati och respekt för att skapa en tillåtande och trygg miljö.   

Alla intervjuer spelades in på mobiltelefon. Det finns både för- och nackdelar med att an-

vända endast ljudinspelning (Trost, 2010). Fördelar är att allt som sagts under intervjun kom-

mer med ordagrant och det går att spola fram och tillbaka för att lyssna om på till exempel 

ordval och tonfall. Nackdelar är att gester och minspel försvinner. Minnet är därför en viktig 

del vid ljudinspelning då det lagrar viktiga intryck från intervjun (a.a.). Trost (2010) menar 

därför att det är bra om den som leder forskningsarbetet utför intervjuerna. Alla intervjuer har 
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utförts av författarna vilket ses som en styrka. Författarnas minnesbilder från intervjuerna har 

därför kunnat användas vid analys och tolkning av de transkriberade intervjutexterna. Förfat-

tarna transkriberade intervjuerna själva vilket är att föredra enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

då författarna samtidigt kan lära sig om sin intervjustil vilket kan vara till lärdom för kom-

mande intervjuer. För att stärka trovärdigheten i studien transkriberades intervjuerna orda-

grant och inom en vecka efter intervjutillfället. För att stärka trovärdigheten ytterligare använ-

des citat från deltagarna som stärker analystexten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 För att stärka studiens tillförlitlighet och resultatets noggrannhet lästes intervjuerna flera 

gånger av båda författarna samt största delen av analysarbetet utfördes gemensamt (Grane-

heim & Lundman, 2004). Handledaren har aktivt involverats i analysprocessen och fått 

komma med synpunkter som diskuterats med författarna. Lundman & Hällgren-Graneheim 

(2012) anser att det är värdefullt för trovärdigheten om en person som är insatt i ämnet går 

igenom texter och analys för att kontrollera om kategorier och teman upplevs rimliga. Till-

räckligt med material för att besvara syftet erhölls från intervjuerna. Endast relevant data in-

kluderades. Under vissa intervjuer gav deltagare information som ej var relevant för syftet 

vilken exkluderades ur resultatet.   

 

Slutsats 

Alla patienter har rätt att vara delaktiga i sin vård och därmed också i egen läkemedelsbehand-

ling. De äldre upplever olika behov av att vara delaktiga i egen läkemedelsbehandling och 

därför bör alla patienter få möjligheten att välja graden av delaktighet. För att uppfylla detta är 

det viktigt att stärka den äldres autonomi så att denne får möjlighet att välja delaktighet utifrån 

eget behov. Ett sätt att understödja detta är att tillämpa personcentrerad vård för att vården ska 

kunna anpassas efter individens behov. Kunskap och information är nödvändigt inte kopplat 

till delaktighet men men resultatet visar att mängden kunskap och information ofta upplevs 

som bristfällig av de äldre. Det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammar detta och arbetar 

aktivt för att de äldre får information om sina läkemedel och att de har förstått den givna in-

formationen. För att vidare främja delaktighet är det viktigt att vårdpersonal är tillgänglig, ger 

ett bra bemötande, tar sig tid och ger möjlighet att föra dialog.  

Projektets kliniska betydelse  
De äldres åsikter och beskrivningar i resultatet kan användas som underlag för förbättringsar-

beten rörande läkemedelsbehandling av äldre. Resultatet ger en indikation på vilka områden 
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man behöver fokusera på vid förbättringsarbeten gällande äldres delaktighet i sin läkemedels-

behandling.  

 Mer fokus behöver läggas på personcentrering och individanpassning av läkemedels-

behandling utifrån den äldres önskningar och förutsättningar avseende delaktighet. 

 Förskrivare behöver bli bättre på att ge information om läkemedelsbehandling och att 

försäkra sig om att den äldre förstått och känner sig nöjd med informationen. 

 Sjuksköterskan uppfattas som en resurs av de äldre och hen skulle kunna användas 

mer aktivt i de äldres läkemedelsbehandling till exempel genom att ge och följa upp 

information om läkemedel. 

Förbättring av ovan nämnda punkter kan medföra en kvalitetsförbättring av hälso- och 

sjukvården. Kostnaderna för samhället skulle kunna minska genom att de äldre får bättre in-

formation om bland annat biverkningar vilket skulle kunna medföra att de upptäcker biverk-

ningar i ett tidigare skede. Detta skulle kunna förhindra förekomsten av sjukhusinläggningar 

till följd av biverkningar samt onödigt lidande för den enskilda individen. Hälsovinster för 

den enskilda individen kan vara ökad trygghet i sin läkemedelsbehandling genom att bli sedd 

och bekräftad som individ av vårdpersonal. Den äldre får också möjlighet till ökad kunskap 

om läkemedel och därmed större möjlighet att medverka i egen läkemedelsbehandling. Ur ett 

etiskt perspektiv kan vården bli mer jämlik för de äldre om alla får samma möjlighet till in-

formation och kunskap om läkemedelsbehandling. De äldre skulle då få samma förutsättning-

ar från vårdens sida att vara delaktiga i egen läkemedelsbehandling.  

 

Förslag på vidare forskning  
Författarna anser att det vore intressant med vidare studier om hur användandet av riktlinjer, 

för att ge information och försäkra sig om att den äldre uppfattat och förstått informationen, 

påverkar de äldres uppfattning om delaktighet. Det skulle även vara intressant att studera hur 

strukturerad information skulle påverka sjukhusinläggningar till följd av biverkningar. Ett 

annat förslag på vidare forskning om äldres delaktighet i läkemedelsbehandling skulle vara 

hur aktiv tillämpning av personcentrerad vård, där man använder patientberättelsen, påverkar 

de äldres upplevelse av delaktighet, om det blir någon skillnad i utfall eller ej.  
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Bilaga 1. Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor 
Projekttitel: Äldre personers delaktighet i läkemedelsbehandling    

Student/studenter: Eline Lindberget & Mimmi van Meeningen   

Handledare: Anna Swall          

  Ja   Tveksamt   Nej   

   

1   

   

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska funktions-

hinder samt personer i beroendeställning i förhållande 

till den som utför studien (ex. på personer i beroende-

ställning är patienter och elever)?    

      X   

        

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökning-

en och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?     

      X   

   

3   

   

Innebär undersökningen någon form av fysiskt in-

grepp på forskningspersonerna?     

      X   

   

4   

   

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)?   

   X      

   

5   

   

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?   

      X   

   

 

6   

   

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till ex-

empel ett register)?    

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Person-

uppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fack-

förening. 

      X   

          X   

 

7   

Avser du att behandla personuppgifter som avser la-

göverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)?   

      

                          Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23    
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare 

 
Informationsbrev rörande studie som syftar till att beskriva äldre personers 

delaktighet i läkemedelsbehandling 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.   

 

Vi som utför studien är två distriktssköterskestudenter, utbildade legitimerade sjuksköterskor, på 

Dalarnas Högskola. Undersökningen kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid 

Högskolan Dalarna. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden 

vid Högskolan Dalarna.  

Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelser av delaktighet i läkemedelsbe-

handling. 
 

Egna erfarenheter, forskning och rapporter visar brister i läkemedelsbehandling av äldre. Det är 

viktigt att veta vad de äldre själva tycker och därför har vi valt att undersöka äldre personers del-

aktighet i läkemedelsbehandling. Med delaktighet avses tillgång till information, kunskap samt 

möjlighet till att påverka behandling. 

 

Resultatet av studien kan förhoppningsvis användas vid förbättringsarbeten inom vården.  

Vi önskar komma i kontakt med i 16 personer för intervjuer. Du blir kontaktad då vi söker delta-

gare som är 75 år eller äldre och tar fem eller fler läkemedel. Urval till studien har skett via hem-

sjukvården i kommunen/ din vårdcentral. Studien kommer att genomföras med hjälp av inter-

vjuer. Intervjuerna kommer att vara byggda på öppna frågor kring din läkemedelsbehandling. 

Varje intervju kommer att ta ungefär 60 minuter för att det ska finnas gott om tid. Intervjun ge-

nomförs i deltagarens hem eller på annan plats om det önskas. Intervjun kommer att spelas in och 

därefter skrivas ut.  

  

Resultatet av intervjuerna kommer att behandlas på ett sådant sett att deltagarnas identitet inte 

kan avslöjas och det kommer enbart att användas i den här studien. Materialet kommer att kodas 

och all information kommer att behandlas med största försiktighet i enlighet med Personuppgift-

slagen (PuL). Endast författarna och deras handledare kommer ha insyn i intervjumaterialet. Ef-

ter avslutad studie när examinationsarbetet är godkänt kommer all information att tas bort från 

lösenordskyddade datorer där de har sparats under studiens genomförande. Vid önskemål finns 

möjlighet att få ta del av studiens resultat. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Tackar du ja till att delta kommer vi att kon-

takta dig via telefon för planering av intervjun. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att ange orsak. Din vård blir densamma vare sig du medverkar i studien eller inte.  
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:   

Student: Eline Lindberget                               Student: Mimmi van Meeningen                       

E-post: h15elili@du.se                                    E-post: h15mimva@du.se                                         

Mobil: 070-04 49 150                                      Mobil: 072-73 33 904    

 

Handledare: Anna Swall  

E-post: asw@du.se 

Telefonnummer: 023-77 86 63 

 

Högskolan Dalarna, Akademin för utbildning, hälsa och samhälle.  

 

Med Vänliga Hälsningar                                          Norrköping 12/9–2016   

mailto:h15elili@du.se
mailto:h15mimva@du.se
mailto:asw@du.se
mailto:asw@du.se
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Bilaga 3. Informationsbrev till enhetschef  
 

Informationsbrev rörande studie som syftar till att beskriva äldre personers 

delaktighet i läkemedelsbehandling 

 

Vi önskar ditt godkännande för att få komma i kontakt med deltagare till studien.   

   

Vi är två studenter, utbildade legitimerade sjuksköterskor, som studerar vid distriktssköterske-

programmet på Högskolan Dalarna. I utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete på ma-

gisternivå. Vi är intresserade av området äldre och läkemedel. Egna erfarenheter, forskning och 

rapporter visar brister i läkemedelsbehandling av äldre. Det är viktigt att ta reda på vad de äldre 

själva tycker och därför har vi valt att undersöka äldre personers delaktighet i läkemedelsbehand-

ling. Resultatet av studien kan förhoppningsvis användas vid förbättringsarbeten inom området.  

 

I studien planerar vi att genomföra intervjuer med personer 75 år eller äldre som är ordinerad fem 

eller fler läkemedel och klarar sin läkemedelshantering självständigt. Vi önskar att komma i kon-

takt med 16 äldre personer via hemsjukvård i Mellan Sverige/ vårdcentral i Södra Sverige. Öns-

kan är att patientansvarig sjuksköterska hjälper till att identifiera patienter som kan tillfrågas till 

studien.  

 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Intervjuerna kommer att vara byggda på öppna frågor kring 

den äldres läkemedelsbehandling. Varje intervju kommer att ta ungefär 60 minuter för att perso-

nen ska ha tid att tala fritt om sina erfarenhet och upplevelser. Intervjun genomförs i deltagarens 

hem eller på annan plats om det önskas. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkribe-

ras. Upplysningar och insamlade data kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med Per-

sonuppgiftslagen (PuL). Resultatet av intervjuerna kommer enbart att användas i den här studien. 

Efter studien kommer materialet att förstöras.  

 

Om Ni har några frågor eller önskar mer information angående studien vänligen kontakta:    

Student: Eline Lindberget                              Student: Mimmi van Meeningen   

E-post: h15elili@du.se                                   E-post: h15mimva@du.se                         

Mobil: 0700449150                                        Mobil: 0727333904     

   

Handledare: Anna Swall  

E-post:asw@du.se 

Telefonnummer: 023778663 

 

Högskolan Dalarna   

Akademin för utbildning, hälsa och samhälle. 

   

Skriftligt godkännande från ansvarig verksamhetschef   

 

Datum/underskrift   

________________________________________   

   

Med Vänliga Hälsningar                                         Norrköping 12/9–2016   

 

mailto:h15elili@du.se
mailto:h15mimva@du.se
mailto:asw@du.se
mailto:asw@du.se


44 

 

Bilaga 4.  Samtyckesblankett 
 

Samtycke till deltagande i studie som syftar till att beskriva äldre personers delaktighet i 

läkemedelsbehandling 

 

Var vänlig fyll i namn och telefonnummer. Kryssa i om Ni samtycker till att delta i forsk-

ningsstudien. Lämna sedan samtyckesblanketten till ansvarig sjuksköterska.  

 

Namn ……………………………………...         Telefonnummer…………………………. 

 

Jag har informerats om denna studie skriftligt och muntligt. Deltagandet är frivilligt och Jag 

kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. 

 

□ Jag samtycker till att delta och ger Mitt tillstånd till behandling av personuppgifter enligt 

information om forskningsstudien 

 

Deltagarens underskrift……………………………………….. 

Namnförtydligande ………………………………………….... 

Ort och Datum ………………………………………………… 
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Bilaga 5. Intervjuguide  
 

Bakgrundsvariabler:               

         

- Ålder 

- Kön    

- Ensamboende/Samboende  

- Antal läkemedel  

   

Huvudfrågor:   

   

- Berätta om hur du uppfattar din hälsa  

- Berätta om vilka läkemedel du tar.  

- Vilken kunskap har du om läkemedlets effekter i kroppen? 

- Vilken kunskap har du om eventuella biverkningar och dina läkemedel? 

- Hur upplever du din kunskap om dina läkemedel?  

- Vilken kunskap saknar du om dina läkemedel? 

- Berätta om den information du fått om dina läkemedel.  

- I vilken eller vilka situation/situationer har du fått information om dina läkeme-

del? 

- På vilket sätt har du fått information? 

- Hur upplever du den information du fått om dina läkemedel?  

- Hur upplever du att den information du fått varit anpassad efter dina behov av 

kunskap?  

- Vilken information saknar du om dina läkemedel? 

- Hur använder du den information du fått om dina läkemedel?  

- Hur har din möjlighet varit att få svar på frågor? 

- Hur upplever du din möjlighet att påverka din läkemedelsbehandling? 

- Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig delaktig i din läkemedelsbehand-

ling? 

 

   
Stödfrågor:   

   

- Berätta mer… 

- Varför tror du att det är så?   

- Vad innebär det?   

   

Förtydligande frågor:   

   

- Så det du menar är att… (upprepar det som sagts)  
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Bilaga 6. Författardeklaration  
 

Författardeklaration  
 
 

Uppsatstitel: Äldre personers delaktighet i läkemedelsbehandling 
 

 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i förberedelsearbete och utformning av 

uppsatsen.   

 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 

 

 

 

Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.         Namnteckning 

 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och frå-

geställningar.  

 

Eline Lindberget/ 

Mimmi Van Mee-

ningen 

 

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

Eline Lindberget/ 

Mimmi Van Mee-

ningen 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

Eline Lindberget/ 

Mimmi Van Mee-

ningen 

 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resulta-

tet.  

Eline Lindberget/ 

Mimmi Van Mee-

ningen 

 


