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SAMMANFATTNING 

Enligt Socialstyrelsen utgör de som är 75 år och äldre ungefär nio procent av befolkningen 

men ändå konsumerar de mer än en fjärdedel av alla mediciner i Sverige. Den ökande 

användningen märks i synnerhet och speciellt bland boende inom särskilda boendeformer, där 

de äldre idag använder i genomsnitt 8 – 10 preparat per dag. Enligt socialstyrelsen 

förekommer det brister med avseende på vilka läkemedel som används och hur de doseras, 

kombineras och nyttjas. Det förkommer bland annat brister både i kunskap och kvalitet vid 

användande av psykofarmaka hos den äldre patienten. Dessa oönskade kvalitetsbrister kan 

bidra till onödiga biverkningar och lidanden för den enskilde patienten. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur några sjuksköterskor inom kommunens 

vård och omsorg uppfattar användandet av psykofarmaka hos den äldre patienten. En 

kvantitativ standardiserad och strukturerad enkät utfördes, som undersökte 46 

kommunsjuksköterskors uppfattning om psykofarmakabehandling av den äldre patienten. 

En majoritet av de tillfrågade sjuksköterskorna tyckte att de äldre på institution var 

övermedicinerade med psykofarmaka. Sjuksköterskorna ansåg också att det förekom 

slentrianmässig användning av både antidepressiva medel och sömnmedel och att dessa medel 

inte är effektiva på sikt. Grundligare omprövningar av sådan medicinering borde göras för att 

andra alternativa metoder skulle kunna nyttjas. Antipsykotiska preparat även kallade 

neuroleptika, kunde enligt sjuksköterskorna vara acceptabla att använda under en kortare 

period utan en föreliggande diagnos och utredning. Sjuksköterskorna tyckte att de själva som 

yrkesgrupp hade ett stort ansvar att följa upp och utvärdera nyttan av psykofarmaka till den 

äldre patienten. 

 

Nyckelord 

Äldre, Psykofarmaka, Biverkningar, Kvalitetsbrister, Sjuksköterskan, Alternativa metoder 
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INLEDNING 

 

Med stigande ålder sker en ökad risk att drabbas av många olika åldersrelaterade sjukdomar. 

Denna multisjuklighet medför ofta polyfarmaci hos äldre. Med polyfarmaci menas en 

medicinering med flera olika läkemedel parallellt. Samtidigt med denna polyfarmaci leder 

åldrandet i sig självt till förändringar i kroppens känslighet för hur läkemedel omsätts i 

kroppen jämfört med vad som sker hos yngre personer. Därför bör läkemedelsbehandling som 

sådan uppfattas som ett särskilt problemområde med risker för ohälsa, så som biverkningar. 

Biverkningar beror inte enbart på det enskilda preparatet i sig, utan på att interaktioner mellan 

olika preparat (SBU, Statens beredning och utvärdering, 2003). Interaktioner kan uppstå när 

ett bensodiazepinpreparat intas samtidigt med ett annat sedativt verkande preparat. 

Interaktioner och biverkningar av läkemedel bland äldre på särskilda boenden är vanligt, då 

dessa människor ofta lider av olika former av demenssjukdomar. Demenssjukdomar i sig ger 

ofta symtom som föranleder olika former av psykofarmaka användning (Ryan, Kidder, 

Daiello, Tariot, 2002). 

 

BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE 

 

Äldres läkemedelsanvändning 

 

Enligt Socialstyrelsen utgör de som är 75 år och äldre ungefär nio procent av befolkningen. 

Denna grupp konsumerar mer än en fjärdedel av alla mediciner i Sverige. Detta har föranlett 

Socialstyrelsen att undersöka hur de äldres läkemedelsanvändning ser ut. Kartläggningen som 

pågått mellan 2004-2005 har resulterat i slutrapporten ”Uppföljning av äldres 

läkemedelsanvändning” (Socialstyrelsen 2005). I rapporten uppges att användningen av 

psykofarmaka, var hög – 85 procent på demensboende och 80 procent på äldreboende. 

Orsaker till detta anses vara introduktion av nya preparat och nya behandlingsmöjligheter. 

Detta kan tyckas vara positivt, men att polyfarmaci uppstår beror inte bara på goda faktorer 

som nya behandlingsmöjligheter, utan kan också vara en oönskad effekt av bristande 

läkarkontinuitet, avsaknad av gemensam läkemedelslista, bristande dokumentation av 

läkemedelsordinationer samt brist på rutiner för uppföljning och omprövning. Den ökande 

användningen märks i  
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synnerhet och speciellt bland boende inom särskilda äldreboenden, där de äldre idag använder 

i genomsnitt 8 – 10 preparat per dag. Brister förekommer med avseende på vilka läkemedel 

som används och hur de används, doseras och kombineras.  

En ökning av användandet av antipsykotika (neuroleptika) inom särskilda äldreboendena och 

då speciellt på demensboenden har noterats. Neuroleptika hos äldre utgör en betydande 

riskfaktor för fallolyckor, trötthet, muskelsvaghet, yrsel, balansstörningar, extrapyramidala 

symtom (rörelsestörningar, t.ex. Parkinsonism), kognitiva störningar och förvirring. 

Socialstyrelsen fann det anmärkningsvärt att majoriteten av dem som använde neuroleptika 

saknade dokumenterade psykiska symtom. Detta anses vara allvarligt då neuroleptika kan 

orsaka besvärande biverkningar. Enligt samma källa visar detta att det finns brister vad gäller 

indikationer för behandling med neuroleptika.  

 

Även en ökning av sömnmedel konstaterades. Sömnmedel användes av varannan person i 

särskilda äldreboenden. Lugnande medel så kallade bensodiazepiner, användes av drygt en 

tredjedel inom de särskilda boendeformerna varav nästan 40 procent på demensboende. 

Socialstyrelsen konstaterade vidare att den långverkande benzodiazepinen diazepam utgjorde 

en femtedel av de lugnande medel som användes. Diazepam har en mycket lång halveringstid 

hos äldre (70-80 timmar) vilket innebär en stor risk för långvarig påverkan, även av enstaka 

doser. Användning av sömnmedel, lugnande medel och antidepressiva medel förekommer i 

stor omfattning på särskilda boenden. Socialstyrelsen sammanfattar rapporten med att peka på 

stora brister i läkemedelsanvändningen inom särskilda boenden av äldre, liksom att 

uppföljning av kvalitet och säkerhet i användningen inte sker rutinmässigt (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

Översyner och lagstiftningar – Globala perspektiv 

 

Lagstiftning, krav på översyn samt fortbildning för berörd personal är av största vikt för att en 

reducering av psykofarmaka användandet ska komma till stånd (Svarstad, Mount, Bigelow, 

2001, Socialstyrelsen, 2005). Grunderna för en god läkemedelsanvändning hos äldre är att 

indikationer för behandling finns, sjukdomen/symptomen påverkas av behandlingen och 

behandlingen ska ge så få biverkningar eller annan olägenhet som möjligt (Apoteket, 

Läkemedelsboken). Att det förkommer brister både i kunskap och kvalitet vid användande av 

psykofarmaka är konstaterat ovan. Dessa oönskade kvalitetsbrister kan bidra till onödiga 

biverkningar och lidande hos den äldre patienten. Socialstyrelsen föreslår i sin rapport, 
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kontinuerlig fortbildning av berörd vårdpersonal för att upprätthålla kompetens och kunskap i 

ämnet äldre och läkemedel, både i grundutbildningar inom vård och inom 

apotekarutbildningar. Utbildningsinsatser inom området ska inte enbart fokuseras på 

kunskaper om läkemedel utan också innefatta moment kring hur omvårdnadsinsatser och 

beteendeinterventioner kan användas som alternativ till läkemedelsbehandling 

(Socialstyrelsen, 2005). En form av olika psykofarmaka som frekvent nyttjas på äldreboenden 

är benzodiazepinpreparat. Användningen av dessa bland äldre kan skapa allvarliga problem. 

En dos som kan ha en terapeutisk effekt hos patienter i 65- till 70-årsåldern kan skapa en 

allvarlig sidoeffekt hos patienter över 75 år och äldre. Det är nödvändigt med fortlöpande 

forskning och utbildning bland kliniker för att komma till rätta med den sedativa 

medicineringen av de äldre (Bogunovic, Greenfield, 2004).  

 

En studie (Ruths, Straand, Nygaard, 2003) i syfte att ta reda på huruvida multidisciplinära 

team kunde reducera psykofarmakaanvändningen bland äldre på sjukhem i Norge, visade att 

dessa team var ett verkningsfullt sätt att identifiera potentiella medicinska problem bland de 

äldre. Detta ledde också till att det var lättare att identifiera de psykofarmaka som gav de 

allvarligaste biverkningarna. Det var speciellt antipsykotiska preparat som visade sig vara de 

mest problematiska (Ruths et al, 2003). På grund av det allmänna användandet av 

psykofarmaka bland äldre kan medicinskt relaterade olyckshändelser inträffa som leder till 

långa vårdtider eller dödsfall. Problemet har lett till att det både i Sverige och Norge, 

utarbetats kvalitetsindikatorer och försök med multidisciplinära team (Socialstyrelsen, 2005, 

Ruths et al, 2003) i syfte att få en mer lämplig föreskrivning av läkemedel till den äldre 

patienten  

 

Det kan ta många veckor innan drogrelaterad parkinsonism, som är en mycket vanlig 

biverkning av antipsykotisk medicin hos äldre uppstår. När biverkningarna väl är ett faktum 

kan dessa kvarstå i åratal även om drogreducering vidtagits för att häva effekten. Detta kan bli 

förödande för välbefinnandet och funktionen hos speciellt dementa, som ofta vistas på 

särskilda boenden. Detta då demenssjukdomen i sig ofta leder till gångsvårigheter och stelhet 

(Friedman, Fernandez, Trieschmann, 2004).  
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I USA har debatten om äldre och läkemedel förts under många år och redan i början av 90-

talet infördes en lagstiftning OBRA, som betyder Omnibus Budget Reconciliation Act. Syftet 

med denna lag var att reglera användningen av psykofarmaka på amerikanska sjukhem genom 

avhållsamhet av föreskrivandet av psykofarmaka till patienterna. Lagen innebar också krav på 

översyner av läkemedelsanvändning på sjukhem. Någon motsvarighet till detta finns ännu inte 

i Sverige (SBU, 2003). I USA gjordes en retroperspektiv tvärsnittsstudie (Hughes, Lapane, 

Mor, Ikegami, Jonsson, Ljunggren, Sgadari, 2000), för att se huruvida förekomsten av, eller 

avsaknandet av biverkningar som yrsel och fall, hade något att göra med denna lagstiftning 

(OBRA). Deltagare i studien var ett antal sjukhem i fem delstater i USA, samt utvalda 

sjukhem i Danmark, Island, Italien, Japan och Sverige där policy saknas. Resultatet visade att 

USA: s policy angående föreskrivningar av psykofarmaka till äldreboendena jämfört med 

andra länder som inte hade den policyn, hade inverkan genom ett uppvisande av reducering av 

fallolyckor (Hughes et al, 2000). En tydlig minskning av psykofarmaka inom särskilda 

boenden, i synnerhet om den kombinerades med utbildning till berörd personal, kunde påvisas 

när ytterligare utvärdering av den amerikanska lagstiftningen (OBRA) gjordes (Svarstad et al, 

2001). 

 

Att reducera psykofarmaka hos äldre patienter

 

För att ett avbrytande av ett kroniskt bensodiazepin användande ska få ett bra resultat, kan en 

kombination med kognitiv beteendeterapi och en samtida gradvis nedtrappning av preparaten 

användas. Detta är ett mer effektivt sätt än att enbart trappa ned medicineringen. Alternativa 

behandlingsmetoder som tillägg till reduceringen gör också att effekten blir kvarstående med 

ett bättre välbefinnande hos patienten som följd. Att applicera ett sådant synsätt inom 

kommunernas äldreboenden skulle kunna vara till hjälp när en reducering av bensodiazepiner 

ska komma till stånd (Baillargeon, Landreville, Verreault, Beauchemin, Grégoire, Morin, 

2003). Försök med alternativa behandlingsformer har påbörjats i Sverige genom initiativ från 

Sveriges kommuner och landsting (Sveriges kommuner och landsting, www.skl.se). För cirka 

ett år sedan startade Genombrottsprojekt i en del av landets kommuner, för en bättre 

demensvård. Ett fyrtiotal team runt om i landet deltar, hälften av projekten pågår medan 

hälften är avslutade. Många av teamen har lyckats minska oro och ångest hos de äldre 

samtidigt som antalet läkemedel minskat (Genombrottsprojektet, Tierps kommun, 2004, 

Genombrottsprojektet Värmdö komun, 2004, Genombrottsprojektet Lerums kommun, 2004).  
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Alternativa behandlingsmetoder 

 

Ett försök till alternativa behandlingsmetoder har gjorts på Gustavsgården 

(Genombrottsprojektet Värmdö, 2004), ett kommunalt äldreboende inom Värmdö kommun i 

Stockholm. Gustavsgården ville pröva om det gick att reducera bruket av psykofarmaka och 

hitta andra metoder för att minska oro, göra sömnen lugn och öka välbefinnandet. Det hände 

innan försöket påbörjades att bland annat sömnmedel som var flitigt använt bidrog till att de 

gamla ofta föll och skadade sig med långa sjukhusinläggningar som följd. När projektet 

utvärderades hade välbefinnandet ökat hos 93 procent av de boende genom bland annat taktil 

massage, bolltäcken, samtal på sängkanten och något så enkelt som ett glas mjölk och en 

smörgås innan läggdags. Detta åstadkoms samtidigt med en minskning av doserna av 

lugnande medel och sömnmedel som tagits bort helt eller delvis (Genombrottsprojektet 

Värmdö, 2004) 

 

 Forshem är ett annat särskilt boende för äldre dementa i Tierps kommun som deltagit i 

Genombrottsprojektet (Genombrottsprojektet Tierps kommun, 2004). Idén till att delta i 

projektet uppstod på grund av att sömnmedicineringen tedde sig något slentrianmässigt. 

Artificiell sömn kan leda till negativa konsekvenser i den totala hälsobilden. Smärta kan inte 

upplevas på samma sätt under påverkan av sömnmedicin och därmed ge upphov till trycksår. 

Fallfrekvensen kan också öka om den boende går upp på natten. Många av de boende hade 

nattmedicin utan att personalen hade någon kunskap om varför och när den var insatt. Man 

ville veta om detta behov av sömnmedicin var konstant eller om medicinen delades ut rent 

slentrianmässigt. Man ville också få kunskap om sömnmedicinen kunde påverka aktivitet i 

dagligt liv den s.k. ADL- förmågan, samt perceptionen, motorik och ordförståelse.  

 

Syftet med projektet (Genombrottsprojektet Tierps kommun, 2004) var att ge de boende ett 

ökat välbefinnande över dygnets alla timmar genom att minska användandet av nattmedicinen 

och öka graden av aktivitet under dagen för att nå en naturligare form av trötthet.  För att nå 

detta mål hölls informationsmöten för personalen där man diskuterade vilka inställningar i 

arbetet med de dementa samt hur man som personal kunde hantera/tolerera individuella 

sömnbehov hos de boende. Flera olika former av aktiviteter startades för de boende bl.a. 

trädgårdsarbete, tillsyn av får och lamm och mer umgänge med personalen. Resultatet var 

gott, en ökad ADL-förmåga observerades, minskad trötthet främst under förmiddagarna med 

en ökad aktivitetsförmåga som följd. Toleransen hos personalen för den boendes ändrade 
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sömnmönster ökade. De flesta boende hade under projektet en liten vakenperiod under natten 

och detta tolererades av personalen utan att sömnmediciner sattes in (Genombrottsprojektet 

Tierp, 2004).  

 

På ett annat äldreboende i Lerums kommun (Genombrottsprojektet Lerums kommun 2004), 

konstaterades att orosnivån var mycket hög bland de äldre. En ökad medicinering av sedativ 

art med oönskade biverkningskonsekvenser blev följden. Arbetet med Genombrottsprojektet 

gjorde att personalen kunde notera att det var måltidssituationerna som ofta bidrog till hög 

stress på grund av en omedvetenhet om måltidens betydelse för självkänslan, trivsel och 

egenaktivitet. Måltiderna är en viktig aktivitet för de boende och ska utgöra grunden för en 

strukturerad vardag. Syftet blev därför att måltiderna skulle utnyttjas mer som ett medel för att 

i ett patientperspektiv skapa en mer relationsinriktad omvårdnad och därmed kunna minska 

oro och medicinering.  

 

Resultatet blev att det tog fyra månader att minska andelen patienter som använde lugnande 

mediciner. Resultatet inkluderade en minskning från 60 till 25 procent, samtidigt som oron 

minskade. Även i detta försök hade personalen fått utbildning och information för att 

projektet skulle kunna genomföras. Som ytterligare lärdom kunde iniativtagarna konstatera att 

man bör få till stånd informationsmöten med all involverad personal innan projekt påbörjas. 

Man måste vara observant på vilka i personalen som inte är förändringsbenägna så att man 

istället involverar de som visar god förändringsvilja (Genombrottsprojektet, Lerum, 2004).  

 

För att det preventiva arbetet som Socialstyrelsen föreslår avseende att reducera 

psykofarmaka bland äldre patienter ska kunna komma till stånd, krävs engagemang och 

intresse att bedriva arbetet på alla vårdnivåer. Att vårdpersonal är inspirerade och engagerade 

i arbetet med reducering av psykofarmaka är mycket viktigt. Det visar de olika 

Genombrottsprojekten i landets kommuner.  

Psykofarmaka i olika former har ofta en negativ inverkan på den äldre-äldre människan. 

Biverkningar är till exempel mycket vanligt och visar sig som trötthet, förvirring, oro och 

yrsel som kan leda till fall och skador som följd. Även svårare former av biverkningar 

förekommer, där bland annat neuroleptikapreparat kan ge svåra parkinsonsymtom 

(parkinsonism). Socialstyrelsen föreslår därför att ett preventivt arbete med att på sikt kunna 

reducera mycket av psykofarmakaanvändandet till den äldre patienten är av största vikt 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har kunskap och inblick i hantering och uppföljning 
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av den äldres medicinering och kan också medverka till att utarbeta och initiera alternativa 

behandlingsformer. Det är därför av intresse att undersöka hur sjuksköterskor inom 

äldrevården ser på användandet av psykofarmaka bland de äldre. Sjuksköterskan tillhör den 

yrkesgrupp som genom sin utbildning är lämplig att leda arbetet med att entusiasmera till en 

reducering av psykofarmaka inom äldrevård. Sjuksköterska är den yrkesgrupp som ofta 

administrerar dessa läkemedel till patienten. Hennes/hans ansvarsuppgift innefattar också att 

vid administrationen noggrant dokumentera och följa upp behandlingen av patienten 

(Socialstyrelsen 2001).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några sjuksköterskor uppfattar 

användandet av psykofarmaka på de äldre inom kommunernas särskilda äldreboenden.  

 

Frågeställningar 

Hur uppfattar sjuksköterskor inom äldrevård, användandet av psykofarmaka hos den äldre? 

Är ett regelbundet användande av psykofarmaka effektivt för den äldre? 

Är det sjuksköterskans ansvar att följa upp och utvärdera psykofarmaka-användning bland de 

äldre? 

Medicineras äldre med psykofarmaka utan föreliggande diagnoser? 

Förekommer det övermedicineringar av psykofarmaka bland de äldre? 

 

Definition 

Psykofarmaka avser neuroleptika, lugnande medel, sömnmedel och   

antidepressiva. Äldre avser äldre-äldre d v s 85 år och äldre 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

Design 

Empirisk studie med kvantitativ ansats 
 

Undersökningsgrupp 

Kommunsjuksköterskor (n=46) inom två kommuner och län.  

 

Population och urval 

Populationen har bestått av sjuksköterskor som är anställda av kommunen och som arbetar 

med äldre inom särskilda boenden.  

 

Mätinstrument /Tillvägagångssätt 

En enkät innehållande 10 frågor utarbetades. Varje fråga var utarbetad som en lickertskala 

med fem fasta svarsalternativ där första alternativet var Håller inte alls med och avslutades 

med Håller med till fullo. Frågorna var utformade för att besvaras av sjuksköterskor i syfte att 

få en ögonblicksbild av deras åsikter angående ämnet äldre och psykofarmaka. Frågorna 

behandlade acceptans för neuroleptika, effektiviteten med behandling av sömnmedel och 

lugnande medel, samt sjuksköterskans uppfattning och inställning till alternativa 

behandlingsmetoder. Rekrytering till enkätundersökningen skedde i tre omgångar. De två 

första omgångarna skedde i direkt anslutning till två separata föreläsningar som författaren 

höll för sjuksköterskor (n=21) i en och samma kommun/län angående socialstyrelsens rapport 

Uppföljning av äldre och läkemedel. Den tredje omgången skedde med hjälp av en 

kontaktperson som själv arbetar som kommunsjuksköterska i ett annat län i Sverige. Med 

hjälp av denna kontaktperson lämnades ett missivbrev ut till berörda kommunsjuksköterskor. 

Resultatet blev ytterligare 26 besvarade enkäter.  

Urvalet av sjuksköterskor var i de två första enkätomgångarna kopplade till två föreläsningar 

som författaren höll i ämnet äldre och psykofarmaka. Dessa föreläsningar ingick som en del i 

kursen Didaktik 10p under vårterminen 2005 vid Högskolan Dalarna. Antalet respondenter 

var vid dessa tillfällen inte förutbestämt innan enkäterna lämnades ut. Svarsfrekvensen 

byggde helt på antalet åhörare till föreläsningarna och viljan att respondera. Ytterligare 

tillfälle att lämna ut enkäter kunde genomföras genom att en kontaktperson lämnade ut 

enkäter i en kommun inom ett annat län. Även där var antal respondenter som besvarade 

enkäten inte förutbestämt utan byggde på den egna frivilligheten att deltaga. Under en 

 12



treveckors period fick sjuksköterskor inom den kommunen och dess särskilda äldreboenden 

chans att fylla i enkäten. Efter dessa tre veckor samlades de ifyllda enkäterna in av 

kontaktpersonen och skickades till författaren. Allt som allt besvarade 46 sjuksköterskor inom 

två kommuner enkäterna.  

  

Projektets kliniska betydelse 

 Det är av klinisk betydelse att undersöka vilka åsikter sjuksköterskor inom särskilda boenden 

i kommunens regi har angående äldre och psykofarmaka, eftersom sjuksköterskan, när det 

gäller uppföljning och omprövning av till exempel sömnmedel, lugnande medel, neuroleptika 

och antidepressiva medel, ofta spelar en stor roll. Denna yrkesgrupp kommer också i mångt 

och mycket att vara de som leder arbetet med att reducera psykofarmaka hos de äldre på 

särskilda boenden. Sjuksköterskan har en god insyn i de äldres läkemedelslista, ev. 

biverkningar och omvårdnadsbehov och kan om hon vill engagera sig och vara en drivkraft 

till att entusiasmera de olika yrkeskategorier som finns på särskilda boenden till en reducering 

av psykofarmaka bland äldre.  
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RESULTAT 
 
Resultat  
 
Totalt har 46 sjuksköterskor inom två olika län och verksamma inom kommunens äldrevård 

besvarat enkäten.  

 

Fråga 1: Det kan vara acceptabelt att för en temporär period använda antipsykotika på 

utagerade och aggressiva patienter utan en föreliggande psykisk diagnos 
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11/46 sjuksköterskor tar helt eller delvis avstånd från påståendet, 9/46 är tveksamma 
och 26/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet.   
 
 
Fråga 2: Användandet av antipsykotika utan psykotisk diagnos bör vara begränsad till 
högst sex månader eller mindre 
 
 

0

5

10

15

20

25

30
Håller inte alls
med

Håller inte
med till viss
del
Tveksam

Håller delvis
med

Håller med till
fullo

 
 

3/46 sjuksköterskor tar delvis eller helt avstånd från påståendet, 4/46 är tveksamma och 
39/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet.  
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Fråga 3: Regelbundet användande av antidepressiva är effektivt på den äldre patienten 
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24/46 sjuksköterskor tar delvis eller helt avstånd från påståendet, 11/46 är tveksamma 
och 11/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet. 
 
 
 
Fråga 4: Regelbundet användande av sömnmedel är effektivt för den äldre patienten 
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26/46 sjuksköterskor tar helt eller delvis avstånd från påståendet, 12/46 är tveksamma 
och 8/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet. 
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Fråga 5: En specifik orsak till sömnproblem är viktigt att fastställa 
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2/46 sjuksköterskor tar delvis avstånd från påståendet, 6/46 är tveksamma och 38/46 
instämmer till viss del eller helt i påståendet. 

 

 

Fråga 6: Medicinering med sömnmedel/insomning bör aldrig inledas innan alternativ 
behandling prövats och utvärderats 
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9/46 sjuksköterskor tar helt eller delvis avstånd till påståendet, 6/46 är tveksamma och 
31/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet. 
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Fråga 7: Äldre på särskilda boenden är övermedicinerade med psykofarmaka  
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9/46 sjuksköterskor tar helt eller delvis avstånd från påståendet, 11/46 är tveksamma 

och 26/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet. 

 

 

 

Fråga 8: Som sjuksköterska har jag ett stort ansvar att följa upp patientens 

medicinering med psykofarmaka 

0

5

10

15

20

25

30

Håller inte alls
med
Håller inta med
till viss del
Tveksam

Håller delvis
med
Håller med till
fullo

 
 

1/46 sjuksköterskor tar helt avstånd från påståendet, 5/46 är tveksamma och 40/46 

instämmer till viss del eller helt i påståendet. 

 

 

 

 

 17



Fråga 9: Patienter medicineras ofta med psykofarmaka utan föreliggande diagnos 
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15/46 sjuksköterskor tar helt eller delvis avstånd från påståendet, 16/46 är tveksamma 
och 15/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet. 
 
 
 
 
Fråga 10: Undermålig vård döljs med hjälp av psykofarmaka 
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24/46 sjuksköterskor tar helt eller delvis avstånd från påståendet, 10/46 är tveksamma 

och 12/46 instämmer till viss del eller helt i påståendet. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

En majoritet av de tillfrågade sjuksköterskorna tyckte att de äldre på institution är 

övermedicinerade med psykofarmaka. Sjuksköterskorna ansåg att en slentrianmässig 

användning av både antidepressiva medel, sömnmedel och lugnande medel som inte är 

effektiva på sikt användes, samt att grundligare omprövningar av sådan medicinering borde 

göras för att andra alternativa metoder skulle kunna nyttjas. Antipsykotiska preparat även 

kallade neuroleptika, kunde enligt sjuksköterskorna vara acceptabla att använda under en 

kortare period utan en föreliggande diagnos och utredning. Sjuksköterskorna ansåg att de 

själva som yrkesgrupp hade ett stort ansvar att följa upp och utvärdera nyttan av 

psykofarmaka till den äldre patienten. 

 
Det första påståendet behandlade acceptansen av att för en viss tid använda neuroleptika till 

äldre patienter utan en föreliggande psykotisk diagnos. Påståendet har relevans eftersom 

Socialstyrelsen finner i sin rapport, att det är anmärkningsvärt att så många äldre på särskilda 

boenden medicineras med just neuroleptika utan föreliggande diagnos. Neuroleptika kan 

orsaka svåra biverkningar hos den äldre patienten (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Majoriteten av de tillfrågande sjuksköterskorna ansåg att det är acceptabelt att medicinera 

med neuroleptika utan en föreliggande diagnos. Nio av 46 sjuksköterskor kunde inte ta 

ställning alls i denna fråga, detta kan möjligen bero på att sjuksköterskorna inte riktigt förstått 

själva frågan och därför lagt sig som svarsalternativ mittemellan. Det kan också bero på att de 

inte är insatta i problematiken med neuroleptika och den äldre patienten och därför inte heller 

kan svara på påståendet. Detta kan tyda på att information och fortbildning i ämnet bör vara 

av intresse (Socialstyrelsen, 2005, Svarstad et al, 2001). Följande påstående i fråga två, hur 

länge det då kan vara acceptabelt att medicinera den äldre med neuroleptika utan 

föreliggande diagnos, svarar majoriteten att sådan medicinering inte bör överstiga sex 

månader. Å ena sidan är respondenterna övertygade om att det är acceptabelt att använda 

neuroleptika en temporär period på utagerade och aggressiva patienter vilka inte har en 

psykotisk diagnos. 

Å andra sidan är övervägande delen av respondenterna eniga om att denna medicinering bör 

vara begränsad till sex månader eller mindre. Studier har visat att det kan bli problematiskt 

och ibland näst intill omöjligt att få bort de ev. biverkningar som neuroleptika orsakat 
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patienten (Friedman, Fernandez, Trieschmann, 2004). Neuroleptika bör inte användas 

slentrianmässigt för aggressivitet eller oro som inte är psykotiskt betingad (SBU 2003). 

Frågan är om det går att genom dessa två frågor och givna svar, dra slutsatsen att 

sjuksköterskorna är positiva till behandling med neuroleptika på den äldre patienten utan en 

föreliggande psykisk diagnos, under maximalt sex månader eller mindre. Det är tråkigt om så 

är fallet, då neuroleptika enligt socialstyrelsen bör användas sparsamt och då alltid med en 

noggrann uppföljning och utredning (Socialstyrelsen 2005). 

 

Ett annat läkemedel som kommit att spela en stor roll i medicineringen av de gamla på 

särskilda boenden är de nya s.k. SSRI-preparaten som är en form av antidepressiva läkemedel. 

Dessa medel kan enligt socialstyrelsen ge obehagliga biverkningar, och de äldre patienterna 

utreds och följs inte upp i den mån som det är önskvärt. På påståendet i fråga tre, om 

antidepressiva medel är effektiva på den äldre patienten, svarar majoriteten av 

sjuksköterskorna att de inte är effektiva. Elva sjuksköterskor var tveksamma till påståendet. 

Att dessa medel inte är verksamma i den mån de bör vara, eller att så pass många 

sjuksköterskor var tveksamma är märkligt då dessa preparat är flitigt förekommande inom 

äldrevården. Svaren indikerar på att mer och noggrannare uppföljning av den äldre patienten 

och nyttan med antidepressiva medel bör uppmärksammas. Detta då dessa läkemedel kan ge 

biverkningar som yrsel och förvirring (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Påstående fyra, innefattade att ett regelbundet användande av sömnmedel ansågs effektivt för 

den äldre patienten, vilket inte var fallet enligt majoriteten av de tillfrågade. Detta är ett 

observandum då hälften av alla patienter i socialstyrelsens uppföljning nyttjade sömnmedel 

regelbundet. Man kan fråga sig om resultatet på frågan visar på slentrianitet i 

sömnmedelsanvändandet. Sömnmedel kan orsaka dåsighet, yrsel och andra tråkiga 

biverkningar som i sin tur kan resultera i fall (Socialstyrelsen, 2005). Detta påstående 

föranledde nästa frågeställning som handlade om hur viktigt det ansågs vara att en specifik 

orsak till sömnproblemen fastställdes.  Där ansåg en klar majoritet av respondenterna att så 

var fallet. De två sista påståendena visade klart och tydligt, att sjuksköterskor hade svårt att se 

en bra effekt av ett vanemässigt nyttjande av sömnmedel och att en ordentlig utredning bör 

göras.  
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Påstående sex som också rörde sömnmedel löd, medicinering med sömnmedel/insomning bör 

aldrig inledas innan alternativ behandling prövats och utvärderats. Där hade eventuellt den 

alternativa behandlingsmetoden kunnat preciseras såsom massage eller samtal på 

”sängkanten” eller liknande. Hur som helst svarade även här majoriteten, håller med delvis, 

håller med fullständigt, och sex sjuksköterskor var tveksamma. Denna tveksamhet kan ha 

bestått i oklarheter med orden alternativa behandlingsformer. Sjuksköterskorna tycke att 

sömnmedel till den äldre patienten inte var effektivt och såg gärna att en tydligare utredning 

borde göras angående sömnmedelsanvändandet samt att alternativ behandling prövas och 

utvärderas innan dessa preparat sätts in. Här fanns alltså något viktigt att ta fasta på. Att 

sömnmedel används slentrianmässigt på särskilda boenden är klarlagt (Socialstyrelsen 2005) 

Sjuksköterskorna tycke sig se att dessa preparat inte var så effektiva som är önskvärt, visar 

samstämmigheten i deras svar på enkäten. Det är också positivt att så många verkar vara för 

ett reducerande av dessa preparat och att pröva andra behandlingsmetoder Detta öppnar upp 

för eventuella arbeten med att reducera sömnmedel och satsa på mer alternativa metoder 

(Genombrottsprojektet Tierp, 2004).  

 

Påstående sju löd, äldre på särskilda boenden är övermedicinerade med psykofarmaka 

(neroleptika, sömnmedel, antidepressiva, lugnande medel). Påståendet ställdes för att se om 

socialstyrelsens rapport stämde med hur sjuksköterskor upplever situationen med 

psykofarmaka. Här hade det bästa svaret varit håller inte alls med i påståendet, men så blev 

det inte. En majoritet av sjuksköterskorna höll tyvärr med om att så var fallet. Elva 

respondenter var tveksamma. Vad de elva tveksamma respondenterna grundade sin 

tveksamhet på är oklart. En möjlig förklaring kan vara en dålig insyn i medicineringen över 

lag, men det är en märklig förklaring då sjuksköterskor har en god inblick i patientens 

medicinering. Det går att ana att sjuksköterskornas svar överensstämmer med socialstyrelsens 

rapport där slutsatsen dras att äldre på särskilda boenden är konsumenter av en stor andel 

psykofarmaka (Socialstyrelsen, 2005).  

 

På påstående åtta, Som sjuksköterska har jag ett stort ansvar att följa upp patientens 

medicinering med psykofarmaka råder en stor samstämmighet i svaren. Endast en 

sjuksköterska håller inte alls med i påståendet och ytterligare fem är tveksamma. Detta kan 

möjligen bero på att sjuksköterskorna tolkat frågan som om det inte är deras sak att utvärdera 

och följa upp utan detta tillhör läkarens ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2001).  
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Påstående nio löd Patienter medicineras ofta med psykofarmaka utan föreliggande diagnos. 

Här vägde det jämt i synpunkter åt de båda hållen, detta är märkligt då samstämmigheten i 

påstående sju, klart och tydligt visade att sjuksköterskorna tyckte att patienterna var 

övermedicinerade med psykofarmaka. Är en patient övermedicinerad tyder det på att 

patienten inte har en grundlig utredning och diagnos bakom sig. Ska man då tolka detta som 

att de å ena sidan tycker att det är en övermedicinering å andra sidan att de är så pass insatt i 

problematiken att de vet att ingen patient medicineras utan en riktig utredning och diagnos?  

Enligt socialstyrelsens rapport finns det indikation på att patienter ofta medicineras med 

psykofarmaka utan föreliggande diagnos (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Det sista påståendet i enkäten löd Undermålig vård döljs med hjälp av psykofarmaka. Här 

ansåg tjugofyra respondenter att så inte var fallet och hela tio respondenter var tveksamma till 

påståendet. Alarmerande var att hela tolv respondenter kunde hålla med helt eller delvis i det 

kontroversiella påståendet.   

 

Metoddiskussion 

Respondenterna upplystes om att deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt. När det 

gällde de två första omgångarna av enkätinsamlingen skedde upplysningen om frivillighet och 

att enkäterna lämnas in anonymt, muntligt före författarens föreläsningar. Författaren hade 

inte möjlighet att muntligen upplysa respondenterna i den tredje enkätomgången angående 

frivillighet och anonymitet. Istället skickades ett missivbrev (bilaga 2) tillsammans med 

enkäterna med en kontaktperson. Respondenterna i de två första datainsamlingarna som 

skedde i anslutning till föreläsningar, upplystes också om att ingen jämförelse skulle ske 

mellan de båda gruppernas svar. Att enkäten lämnades ut och besvarades innan 

respondenterna i de två första grupperna fick ta del av socialstyrelsens rapport, var för att 

författaren till denna studie ansåg att inte allt för mycket information skulle ges innan 

enkätens ifyllande. Detta gjordes för att undvika att styra svaren. Enkäten bygger på att 

respondenterna ger sin oförfalskade åsikt om ämnet som enkäten berör (Kvale, 1997).  

 

Det var lämpligt att välja en skala med fem skalsteg symmetriskt utformade och med en 

neutral mittpunkt. Det är omdiskuterat att använda en neutral mittpunkt på en skala eftersom 

man då ger utrymme för att inte ”tvinga” respondenterna att ta ställning. Men det kan också 

vara så, att respondenten har en åsikt som motsvarar den neutrala punkten. Det kan också vara 

så att det inte finns någon åsikt på grund av bristande erfarenhet av vad saken gäller 
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(Allebäck, Hansagi, 1998). Ambitionsnivån när det gällde författarens val av enkät och 

bearbetning samt analys av svaren, var att inte använda mer avancerad teknik än att resultatet 

skulle vara lätt att förstå och bearbeta inom den givna tidsperiod som författaren hade till 

förfogande.  

 

Trots att själva förfarandet med enkäterna skett förutsättningslöst, tycker författaren att en viss 

samstämmighet bland respondenterna kan skönjas. Det är möjligt att genom denna studie 

ringa in de specifika mediciner som av sjuksköterskor uppfattas som ofta overksamma för den 

äldre patienten. Genom att få en sådan första inblick i sjuksköterskornas uppfattning går det 

att utifrån enkätsvaren skapa nya frågor där sjuksköterskor kan komma mer till tals. Detta 

skulle kunna göras genom att använda öppna frågor tillsammans med slutna och på så vis få 

förslag till hur reducering av olämpliga läkemedel kan genomföras. 

 

Konklusion 

En majoritet av de tillfrågade sjuksköterskorna tyckte att de äldre på institution var 

övermedicinerade med psykofarmaka. Att den slentriana användning av både antidepressiva 

medel, sömnmedel och lugnande medel inte var effektiv på sikt och att grundligare 

omprövningar av sådan medicinering bör göras för att andra alternativa metoder skall kunna 

nyttjas. Antipsykotiska preparat även kallade neuroleptika, kunde enligt sjuksköterskorna vara 

acceptabla att använda under en kortare period utan en föreliggande diagnos och utredning. 

Enligt socialstyrelsen är just den omfattande användningen av neuroleptika utan föreliggande 

psykotisk diagnos på sjukhem ett av de större problemen när det gäller kvalitet i 

läkemedelsanvändning hos äldre.  

 

I denna studie ansåg sjuksköterskorna att de själva som yrkesgrupp hade ett stort ansvar att 

följa upp och utvärdera nyttan av psykofarmaka på den äldre patienten. Samtidigt tyckte de 

flesta tillfrågade att just neuroleptika kunde vara att föredra hos patienter utan föreliggande 

psykotisk diagnos. Detta tyder antagligen på att sjuksköterskor inte är tillräckligt insatta i 

antipsykotisk medicinering och dess biverkningar i den äldre patienten. När det gäller 

sömnmedel och lugnande medel är sjusköterskor på det klara med att utredningar och 

utprovande av alternativa behandlingar är att föredra. Detta tyder på att mångårigt användande 

av just sådan medicinering gett sjuksköterskor insikt och kunskap. En relativt ny förseelse är 

användandet av antipsykotisk medicinering eller neuroleptika på svenska sjukhem och 

särskilda boenden. Dessa mediciner har tidigare förekommit mer frekvent på psykiatriska 
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sjukhus/inrättningar och använts för svåra psykotiska tillstånd. Det behövs mer och större 

kunskap bland sjuksköterskor om nyttan och användandet av neuroleptika på den äldre 

patienten.  

 
Förslag till ny forskning 
 
Denna studie kan ligga till grund för ett fortsatt arbete med att identifiera hur reducering av 

psykofarmaka bland äldre ska kunna komma till stånd. Ytterligare studier bland 

sjuksköterskor bör göras för att på så vis få en djupare insikt i de eventuella kunskaper som  

sjuksköterskor besitter när det gäller att identifiera problemområden i ämnet äldre och 

psykofarmaka. Eventuella egna förslag till alternativa behandlingsformer, förslag till 

undervisning och information till andra yrkesgrupper såsom undersköterskor och vårdbiträden 

kan då utvecklas. 
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Enkät                      Bil. 1 
            

                                                                                                                  Håller inte                                Håller med

              alls med                                    till fullo 

 

 

1. Det kan vara acceptabelt att för en temporär period använda                  ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

    antipsykotika (neuroleptika) på utagerade och aggressiva patienter 

    (Exp. dementa) utan en föreliggande psykisk diagnos 

 

2.  Användandet av antipsykotika utan psykotisk diagnos bör vara            ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

     begränsade till högst sex månader eller mindre 

 

3. Regelbundet användande av antidepressiva är                ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

    effektivt på den äldre patienten 

 

4. Regelbundet användande av sömnmedel                                                 ( )          ( )          ( )          ( )          ( )     

    är effektivt på den äldre patienten 

 

5. En specifik orsak till sömnproblem är viktigt att fastställa                     ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

 

6. Medicinering med sömnmedel/insomning bör aldrig inledas                  ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

    fören alternativ behandling prövats och utvärderats 

 

7. Äldre på särskilda boenden är övermedicinerade med psykofarmaka     ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

   ( neroleptika, sömnmedel, antidepressiva, lugnande medel) 

 

8. Som sjuksköterska har jag ett stort ansvar att följa upp                           ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

    patientens medicinering med psykofarmaka 

 

9. Patienter medicineras ofta med psykofarmaka utan                             ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

     föreliggande diagnos 

 

10. Undermålig vård döljs med hjälp av psykofarmaka                              ( )          ( )          ( )          ( )          ( ) 

 27


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING    SIDA
	Bilaga 2 Missivbrev
	SAMMANFATTNING
	Äldres läkemedelsanvändning
	Översyner och lagstiftningar – Globala perspektiv
	Att reducera psykofarmaka hos äldre patienter
	Alternativa behandlingsmetoder
	Syftet

	Frågeställningar
	Design
	Undersökningsgrupp
	Population och urval

	Mätinstrument /Tillvägagångssätt
	Projektets kliniska betydelse
	Resultat
	Fråga 1: Det kan vara acceptabelt att för en temporär period
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Konklusion

	Förslag till ny forskning

