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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Det är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskan att följa upp effekt och eventuella 

biverkningar av läkemedelsbehandling för återkoppling till ordinerande läkare. I och med att 

sjuksköterskan i den kommunala äldrevården har en konsultativ roll, är informationen mellan 

henne och vårdpersonalen, som är nära patienten dygnet om, mycket viktig. Denna del av 

läkemedelskedjan är av central betydelse för att minska onödigt lidande för den äldre 

patienten i form av läkemedelsrelaterade problem. Syfte: Att kartlägga hur sjuksköterskan i 

kommunens äldreomsorg följer upp läkemedelsordinationer avseende effekt och biverkningar, 

särskilt i de fall när patienten själv inte har förmåga att uttrycka sitt mående i ord. Metod: En 

empirisk studie med kvantitativ ansats. En enkät utformades med frågor om vanligt 

förekommande arbetssituationer kring uppföljning av läkemedelsordination. Enkäten 

besvarades av trettiosju sjuksköterskor anställda i den kommunala äldrevården och i särskilda 

omsorgen, i två kommuner i Sverige. Resultat:  Skriftlig rutin, hur uppföljning av 

läkemedelsordination ska utföras, saknades. Sjuksköterskan erhöll inte alltid direktiv från 

ordinerande läkare att/när/hur uppföljning skulle ske. Det var vanligt förekommande att en 

sjuksköterska lämnade ut läkemedel, och att en annan följde upp utfall av 

läkemedelsbehandlingen. Faktorer som kunde påverka resultatet av läkemedelsuppföljning  

var: hög arbetsbelastning på äldreboendet, frånvaro av ordinarie personal och vem av 

vårdpersonalen som rapporterade observationer under en uppföljningsperiod. Slutsats: För att 

stärka länkarna i läkemedelskedjan finns ett trängande behov av en övergripande instruktion 

hur sjuksköterskan ska följa upp läkemedelsbehandling.  

 

 

Nyckelord 

Sjuksköterska, äldre, uppföljning, läkemedel, biverkning.  
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Abstract 
 

Background: To evaluate the effect of drug treatment and any adverse reaction that may arise 

is a common part of work for nurses in order to provide feedback to the prescribing doctor. 

Since the role of nurses within the municipal old-age care is consultative, the information 

flow between them and the patient-near healthcare staff is very important. This component of 

the treatment event is of essential importance in order to decrease unnecessary suffering in 

form of drug-relating problems for the elderly patient. Objective: To assess how nurses within 

the municipal old-age healthcare evaluate drug prescriptions regarding effect and adverse-

reactions, particularly in cases when patients are unable to communicate their level of well-

being. Method: An empirical study with quantitative approach. A questionnaire about 

commonly occurring working situations relating to evaluation of drug prescriptions was used. 

The questionnaire was answered by thirty-seven municipal nurses in two municipalities 

working in the old-age healthcare sector and in the sector for people with special needs. 

Result: Written work guideline on how evaluation of drug prescription is to be performed was 

missing. Nurses did not always receive instructions from prescribing doctor on how/when/if 

evaluation was to take place. It was commonly occurring that one nurse administrated the 

drug and another one evaluated the treatment. Heavy work-load, absence of permanent staff 

and who among the healthcare staff reported observations during an evaluation period were 

factors that affected the outcome of the evaluation. Conclusion: In order to strengthen the 

steps in the drug treatment process, there is an urgent need for a comprehensive guideline 

about evaluation of drug treatment. 

 

Key words: nurse, elderly, evaluation, drug, adverse reaction. 
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Inledning 
 

 

 

De viktigaste åtgärderna för att minimera riskerna för överanvändning av läkemedel och 

polyfarmaci hos äldre i kommunal omsorg, är att bedöma effekten av ordinerade läkemedel så 

att patienten inte i onödan använder läkemedel med bristande eller ingen effekt eller drabbas 

av biverkningar. (Socialstyrelsen, 2004, Bergman, et al. 2007). I många studier betonas 

betydelsen av uppföljning av läkemedel, bland annat i form av läkemedelsgenomgångar på 

enskilda enheter. Dessa är noggrant beskrivna och görs vanligtvis en gång varje år. (Kragh, 

2005). Sjuksköterskan utför ständigt uppföljningar av läkemedelsordinationer med hjälp av 

vårdpersonalen som är nära patienten. Denna ”vardagsuppföljning” är en viktig länk i hela 

läkemedelshanteringen och förutsätter kunskap om äldre och läkemedel, samt god och säker 

kommunikation med alla inblandade.  

 

 

 

Äldre och läkemedel 
Farmakabehandling är en viktig del i den behandlande och förebyggande vården, men 

läkemedlen i sig orsakar alltför ofta skador och obehag för äldre patienter. (Kragh, 2005). 

De mest sjuka och sköra äldre i särskilt boende har i genomsnitt tio olika läkemedel. 

(Socialstyrelsen, 2009). Läkemedelsdoser som vanligen är utskrivna till yngre kan vara för 

höga till äldre individer. Personer 65 år eller äldre är särskilt känsliga för 

läkemedelsbiverkningar på grund av multisjukdom, hög läkemedelsanvändning, och 

åldersrelaterade förändringar. (Turnheim, 2004). Dessa förändringar kan leda till förhöjda 

halter och förlängd verkan av läkemedel, liksom ökad känslighet för deras effekter i olika 

organ. (Fastbom, 2005). Det är därför av stor vikt att vårdbehovet för multisjuka äldre bedöms 

utifrån en helhetssyn på personens samlade livssituation, dennes olika symtom och besvär. 

(Socialdepartementet, 2009). Att ge varje patient en individuell vård är att bekräfta 

människans värdighet i vården. (Eriksson, 1994). 
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Omvårdnad/Vårdlidande 
Vårdandet har ett hälsobefrämjande syfte. Omvårdnad berör människan som både 

naturvarelse, andlig varelse och social varelse. I ett professionellt omsorgsperspektiv består 

omvårdnad i att eliminera onödigt lidande, förorsakat av vårdpersonalen själv eller andra yttre 

förhållanden, samt att lindra lidandet när det är oundvikligt. (Kirkevold, 2000). Sjukdom, 

ohälsa och situationen att vara patient berör hela människans livssituation. Självklart skall 

patientens lidande som orsakas av själva vården begränsas så mycket som möjligt. Genom att 

få den vård och behandling som sjukdomen och människan som unik person behöver, lindras 

lidandet. (Eriksson, 1994). Brister i läkemedelsbehandlingen av äldre som beror på 

organisatoriska förhållanden i vården är oacceptabla från etisk synpunkt. Det strider mot 

principen att göra gott och framför allt inte skada. (SBU, [Statens beredning för medicinsk 

utvärdering], 2009).  

 

 

 

Läkemedelsbiverkningar hos äldre 
Med läkemedelsbiverkan menas en icke önskad effekt orsakad av läkemedel som används i 

rekommenderad dos. (Ulfvarsson, 2007). Antalet läkemedel och hög ålder är betydande 

riskfaktorer för biverkningar. (Bergman, et al. 2007).En stor andel, upp emot 20procent, av 

äldre som läggs in på sjukhus blir inlagda på grund av läkemedelsbiverkningar. Många av 

dessa biverkningar är förutsägbara och möjliga att undvika. De vanligaste orsakerna är 

felaktig eller ej uppdaterad ordination samt bristande uppföljning. Omfattade 

läkemedelsbehandling kombinerat med en ökad risk för biverkningar av läkemedel bland de 

äldre gör uppföljning av läkemedelsbehandling viktig. (Socialstyrelsen, 2009, SBU 2009, 

Bäckström, et al., 2004, Bergqvist, et al., 2008).  

 

Vanliga biverkningar hos äldre är bland annat yrsel och falltendens, trötthet, minnesbesvär, 

dålig sömn, muntorrhet, illamående och förstoppning. (Kragh, 2005). Läkemedel med 

antikolinerga effekter kan orsaka kognitiva störningar, från lättare minnesstörningar till 

konfusion. Risken är särskilt stor hos äldre med demenssjukdom, eftersom den kognitiva 

förmågan redan är reducerad på grund av degeneration i de kolinerga nervbanorna. Om 

läkemedelsbehandling upphör för snabbt kan också olika utsättningsbesvär uppkomma. Detta 

kan undvikas genom kunskap om utfasning av de olika ordinerade farmaka (Lundgren, 2006).  
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Ansvar för uppföljning av den äldres läkemedelsanvändning 
Vårdgivaren ansvarar för att organisera regelbundna uppföljningar av läkemedelsanvändning 

hos äldre inom kommunal vård och omsorg. Verksamhetschef i kommun och landsting är 

skyldig se till att personalen har erforderlig kompetens. Socialstyrelsen (2004), skriver i 

rapporten om uppföljning av den äldres läkemedelsanvändning att ”det finns inget regelverk 

kring hur och när en läkemedelsordination ska följas upp och omprövas. Detta förutsätts ingå i 

förskrivarens yrkesansvar. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inom kommunens 

ansvarsormråde har ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och 

behandling av god kvalitet.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i kommunernas hälso- och sjukvård bör 

tillsammans med verksamhetschefen medverka till att rutiner skapas, så sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal  har sådan kompetens att de åtminstone kan rapportera om misstänkta 

läkemedelsrelaterade problem hos de boende. Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret 

för patientens omvårdnad och därmed en självklart ledande roll (Socialstyrelsen, 2004). För 

äldre patienter med många hälsoproblem och polyfarmaci skulle situationen förbättras om det 

vid konsultationen fanns rutiner för regelbunden avstämning av behandlingens effekt i varje 

enskilt fall och i samråd med patienten. Det är oetiskt att detta så ofta saknas, helt eller delvis, 

i dagens sjukvård. (SBU, 2009). 

 

 

 

Sjuksköterskans roll angående den äldres läkemedelsanvändning 
Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är enligt International Council of 

Nursing´s etiska kod: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa, att lindra 

lidande. (Socialstyrelsen, 2005).Sjuksköterskan har en unik roll som vårdare, utbildare, och 

läkemedelsadministratörer, och  är mycket lämpliga att uppmärksamma 

läkemedelsbiverkningar. Ett av sjuksköterskans ansvarsområde är att observera patientens 

respons på läkemedelsbehandlingen. (Bergqvist, et al. 2008). 

 

Sjuksköterskans roll i läkemedelsanvändningen innehåller följande delar: Underlättande 

av/medverkan till patientens ansvarstagande och självständighet i läkemedelsbehandlingen 

med hänsyn tagen till individens inställning till och kunskap om läkemedel. Uppföljning av 

individens reaktion på behandlingen. Utbildning av patienter, grupper av patienter och i vissa 
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fall till patienter närstående personer om läkemedels effekter och administreringssätt. 

Iordningställande av ordinerad läkemedelsdos med hänsyn till den aktuella läkemedelsformen 

och patientens behov. Administrering av ordinerad läkemedelsdos på ett för patienten 

optimalt sätt, med bevarande av patientens värdighet och integritet. Dokumentering av 

planering, genomförande och resultat av ovanstående moment utifrån patientens behov. 

(Nordström Torpenberg et al., 2005). 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i upptäckandet av ogynnsamma läkemedelsreaktioner 

(Ulfvarson, 2007), och en förutsättning för en bra och säker äldreomsorg är att klara rutiner 

finns på äldreboenden där sjuksköterskan numera har en konsultativ roll. (Rudnicka, 2007). 

Det är viktigt att fortlöpande utbilda sjuksköterskor i farmakologi och utvärdering av effekt 

och biverkningar där standardiserade objektiva instrument skall användas. (Holmquist et al. 

2003). 

 

 

Delegering och medicinska arbetsuppgifter 
”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 

innebär att den skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården 

och behandlingen”. (Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982:763). Sjuksköterskor överlåter 

varierande slag av sjuksköterske-uppgifter till i första hand undersköterskor. I Socialstyrelsens 

författning och allmänna råd, delegeringsföreskriften (SOSFS 1997:14), anges under vilka 

omständigheter delegering av arbetsuppgifter till annan personal kan bli aktuell. Mottagaren 

av delegering ska vara reellt kompetent, alltså erfaren i sin praktiska yrkesverksamhet eller 

genom fortbildning visat sig vara kompetent för den delegerade uppgiften. Inom ramen för 

den kommunala hälso- och sjukvården med starkt integrerad medicinsk och social verksamhet 

kan stundtals svårigheter föreligga att avgöra om en viss arbetsuppgift är att betrakta som 

”medicinsk” eller ”social”. Svårigheter kan ibland föreligga vid bedömning av huruvida en 

viss arbetsuppgift – medicinsk förvisso – är att betrakta såsom exempelvis en läkaruppgift, en 

sjuksköterskeuppgift eller en undersköterskeuppgift (Fröberg, 2004). Med medicinska 

arbetsuppgifter förstås i denna författning (SOSFS 1997:14) varje åtgärd som den som tillhör 

hälso- och sjukvårdspersonalen med formell kompetens har att utföra direkt eller indirekt i 

förhållande till patienter i samband med undersökning, diagnostik, vård eller behandling samt 

till förebyggande av sjukdomar och skador.  
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MAS ansvarar också för att det tillskapas ett system för att följa upp verkningar och 

biverkningar av läkemedel, som är en del i sjuksköterskans läkemedelsansvar. Denna uppgift 

kan inte delegeras utan sjuksköterskan måste inhämta information från patienten och/eller 

personalen. (Nilsson, 2006). Delegeringsförfarandet skulle behöva utvidgas så att 

kontaktpersoner och annan personal med daglig patientkontakt medverkar i de fall där 

verkningar och biverkningar av framför allt nyinsatta läkemedel skall observeras och 

utvärderas. (Westlund, 2004). I SOSFS 2000: 1, om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvård avses ordination, iordningställande, administration, rekvisition och förvaring av 

läkmedel. Den länk i läkemedelskedjan som avser sjuksköterskans uppföljning av 

läkemedelsbehandling är inte beskriven i någon lagstadgad föreskrift. 

 

 

 

Läkemedelskedjan 
Läkemedelskedjan (Illustration 1.) beskriver informationsprocessen från indikation av 

läkemedel till uppföljning och omprövning av behandlingen, i de fall som patienten själv inte 

har förmåga att uttrycka sitt mående. Förutom nedanstående steg tillkommer övriga moment i 

läkemedelshanteringen enligt Socialstyrelsens författning och allmänna råd (SOSFS 2000:1) 

som iordningställande, administrering samt rekvisition av läkemedel, samt sjuksköterskans 

dokumentationsskyldighet enligt Svensk författningssamling (SFS 1985). 

 

 
 

Illustration I. Läkemedelskedjan enligt författaren. Informationsprocessen. 
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Steg 1: Patienten uppvisar symtom som till exempel oro, nedstämdhet eller smärta. 

Steg 2: Vårdpersonalen observerar besvären och rapporterar detta till sjuksköterskan. 

Steg 3: Sjuksköterskan gör egna observationer och undersökningar av patienten samt inhämtar    

eventuellt närståendes iakttagelser. Rapport till läkare sker vanligtvis vid så kallad sittrond 

(Kragh, 2005) eller vid telefonkontakt. Läkaren kan också besöka patienten.   

Steg 4: Information till vårdpersonal/närstående/patient om läkarkontakt och beslutad 

behandling. (Socialstyrelsen, 2009). 

Steg 5: Utlämnande av läkemedel samt information om eventuell biverkningsrisk samt 

att/när/hur uppföljningen av läkemedelsbehandlingen ska ske. För optimal behandling är det 

viktigt att veta att ett symtom kan bero på biverkningar. Vid undervisningen i samband med 

läkemedelsgenomgångar bör den som ansvarar för utbildningen till vårdpersonal eller som för 

informationen till patienten alltid gå igenom symtom som kan vara tecken på biverkningar. 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Steg 6: Patienten läkemedelbehandlas. 

Steg 7:Vårdpersonalen observerar patientens svar på läkemedelsbehandlingen gällande effekt 

och eventuella biverkningar.  

Steg 8: Sjuksköterskan inhämtar information om eventuella observationer från 

vårdpersonal/närstående/patient, samt gör egna observationer. Denna uppgift kan inte 

delegeras utan sjuksköterskan måste inhämta information från patienten och/eller personalen. 

(Nilsson, 2006). 

Steg 9: Sjuksköterskan informerar läkaren om utfall av läkemedelsbehandling. 

Läkemedelsordinationen utvärderas. Här bedömer den som ordinerat ett läkemedel om 

indikationen för behandlingen är rätt och fortfarande aktuell. (Socialstyrelsen, 2009). 

Steg 10: Information till vårdpersonal/närstående/patient om att läkemedelsbehandlingen 

modifieras, fortsätter eller utsättes.  

 

 

 

Fel och brister i läkemedelskedjan 
Alla som arbetar inom vård och omsorg har ett ansvar att förebygga och uppmärksamma 

risken för avvikelser. Avvikelser i läkemedelskedjan omfattar allt från ordination, 

iordningställande, delegering, överlämnande av läkemedel samt bristande dokumentation och 

brister i eller avsaknad av överrapportering mellan vårdenheter, men även internt till exempel 

mellan sjuksköterskor och vårdpersonal. Inom vård och omsorg avser begreppet avvikelse en 
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icke förväntad händelse i verksamheten som medfört, eller kunnat medföra, risk eller skada 

för vård- och omsorgstagaren. (SOSFS 2006:11). Lex Mariaanmälan ska göras till 

Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för 

risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. (SOSFS 2005:28). 

 

 

 

Rutin vid uppföljning av den äldres läkemedelsbehandling 
Särskilt boende och korttidsboende har en ansvarig läkare som besöker enheterna. Den 

vanligaste modellen för uppföljning av den äldres läkemedelsbehandling är, att läkaren 

regelbundet träffar den ansvariga sjuksköterskan för genomgång av patienternas vård 

inklusive läkemedelsbehandling. (Socialstyrelsen, 2004). Utöver sjuksköterskans egna 

observationer ska vårdpersonalen, som finns nära patienten alla dygnets timmar, rapportera 

till sjuksköterskan förändringar i patientens hälsotillstånd eller misstänkta biverkningar. 

(Kragh, 2005). Många äldre i särskilt boende har en demenssjukdom, andra har svår eller 

multipel somatisk sjuklighet eller invaliditet. (Fastbom, 2005). I den långa kedjan från 

behovet av läkemedelsbehandling till uppföljning av läkemedlets effekt och eventuella 

biverkningar, är sjuksköterskans information om nyinsatt eller utsatt läkemedel, till 

vårdpersonalen en viktig länk. Detta gäller särskilt i de fall där patienten själv inte har 

förmåga uttrycka sitt mående i ord.  

 

 

 

Brister i uppföljningen av den äldres läkemedelsbehandling 
En sammantagen bedömning av resultaten från Socialstyrelsens uppföljning av äldres 

läkemedelsanvändning, pekar på stora kvalitetsbrister i äldres läkemedelsanvändning, och att 

uppföljning av kvaliteten och säkerheten i användningen inte sker rutinmässigt. Det framkom 

bl.a. att det är ovanligt att använda systematiska instrument eller formulär vid uppföljning av 

äldres läkemedelsanvändning, samt att över 95 procent av medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor menade att rutinerna kring uppföljningen av läkemedel behöver förbättras. 

(Socialstyrelsen, 2004). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har kartlagt 

antalet publicerade undersökningar inom äldrevården i en rapport. Den visar bl a att 

kunskapen om de äldre och sjukaste patienterna ofta är bristfällig. Om läkemedel och äldre 

skriver de: ”det kan ifrågasättas om det är etiskt försvarbart att ge många olika läkemedel 
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under långa tidsperioder utan att också granska resultatet på ett strukturerat sätt”. (Eriksson et 

al. 2005). Vanliga orsaker till brister i läkemedelsbehandlingen av äldre är felaktig ordination, 

att uppföljning saknas, antingen som rutin eller som en reaktion på varningssignaler samt 

onödigt många läkemedel som tillsammans orsakar flera biverkningar. (SBU, 2009). 

 

Varje delprocess i läkemedelshanteringen involverar olika människor och ger en förklaring till 

varför många olika fel kan uppstå på vägen – från förskrivning till utvärdering av läkemedlets 

effekt och ställningstagande till omprövning av behandlingen. För att förbättra processen 

finns det ofta behov av att alla som är delaktiga i läkemedelshanteringen går igenom hela 

kedjan tillsammans. Det kan till exempel vara undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor 

och eventuell rehabiliteringspersonal. (Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur sjuksköterskan i kommunens äldreomsorg följer 

upp läkemedelsordination, avseende effekt och biverkningar, särskilt i de fall där patienten 

själv inte har förmåga att uttrycka sitt mående i ord. 

 

 
 
Frågeställning 
Hur följer sjuksköterskan i kommunens äldreomsorg upp läkemedelsordination, avseende 

effekt och biverkningar, särskilt i de fall där patienten själv inte har förmåga att uttrycka sitt 

mående i ord? 
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Metod  
 
 
 
Design 
En empirisk studie med kvantitativ ansats. 

 

 

 

Population och urval 
Populationen bestod av 37 sjuksköterskor anställda i den kommunala äldreomsorgen som 

innebär SÄBO (särskilt boende) och korttidsboende, i två kommuner i mellersta Sverige. 

Även sjuksköterskor i särskilda omsorgen inkluderades, då vårdformen har ett flertal äldre 

omsorgstagare inskrivna och dessutom har dessa sjuksköterskor gemensam jourtjänst för båda 

omsorgsformerna. Av 42 sjuksköterskor som erhöll enkäter valde 5 att inte svara. 

 

 

 

Mätinstrument 
Frågeformulär med flersvarsalternativ utvecklades speciellt för studien. (Bilaga 1). 

Enkätfrågor/påståenden var en utveckling av en intervjuundersökning i ämnet sjuksköterskans 

uppföljning av läkemedel, som författaren genomförde i kursen ”Äldre och läkemedel” på 

Högskolan Dalarna höstterminen 2008. Enkätfrågorna var 31 stycken och av dem var 28 

utformade som påståenden där 4 svarsalternativ gavs enligt en originalskala med 

svarsalternativ ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”instämmer inte alls” samt ”vet 

ej/saknar uppfattning”. Övriga 3 påståenden hade svarsalternativ med tidsangivelse. Möjlighet 

till egna kommentarer fanns som sista punkt.  
 

Enkäten omfattade sjuksköterskans arbetsförfarande kring uppföljning av nyinsatt läkemedel 

som behöver följas upp avseende effekt och eventuella biverkningar, särskilt i de fall där 

patienten själv inte har förmåga att med ord uttrycka hur läkemedelsbehandlingen utfallit. 

Orsaken till ovanstående inriktning av patientgrupp var att en stor del av patienter på 

äldreboenden i Sverige har en demenssjukdom (Lövheim, 2008, Fastbom, 2005). När det inte 

är möjligt att fråga patienten om effekt/biverkningar ställs det stora krav på att 

läkemedelskedjans informationslänkar hålls hela. 



16  
 

 

Enkäten hade fyra huvudrubriker:  

A. Allmänna frågor om uppföljning. Denna del innehöll femton frågor/påståenden som 

kartlade hur länge respondenten har arbetat som sjuksköterska samt om skriftliga direktiv 

finns hur sjuksköterskan ska följa upp läkemedel. Läkarens direktiv angående uppföljning av 

läkemedelsordination ingick i rubriken och motsvaras av steg 3 i illustrationen I, 

”Läkemedelskedjan”. Stycket om skattningsinstrument används kan hänvisas till hela 

läkemedelskedjan steg 1-10. BPSD-symtom, ett samlingsbegrepp för beteendemässiga och  

psykologiska symtom vid demenssjukdom, är ett  antal vanliga symtom icke-kognitiva 

symtom vid demenssjukdom som är belastande  för individen och andra människor. Kravet på 

observation, analys, åtgärd, utvärdering och dokumentation är särskilt viktigt vid 

handläggning av BPSD (Szmidt, 2008). Frågor/påståenden om patientens 

läkemedelsbehandling diskuteras på teamträffar motsvarar steg 8 i illustration . Med teamträff 

menas organiserade möten med sjuksköterska, vårdpersonal, enhetschef och rehabpersonal 

ingår. 

 

B. Kommunikation mellan sjuksköterska och vårdpersonal. Dessa elva frågor/påståenden 

behandlade sjuksköterskans information till vårdpersonalen om nyinsatt läkemedel och 

motsvaras av steg 4 och 5 i illustration I. Påstående nummer 8 ställdes för att få veta om 

sjuksköterskan ansåg att vårdpersonalen har kunskap om läkemedelsbiverkningar, i detta fall 

yrsel, en vanlig bieffekt vid så kallad SSRI-behandling (selektiva 

serotoninåterupptagningshämmare), som används bland annat vid depression (Fass, 2009). 

 

C. Vårdpersonalens dokumentation under läkemedelsuppföljningen. Stycket hade två 

påståenden angående sjuksköterskans uppfattning om vårdpersonalens dokumentation 

gällande observationer under en läkemedelsuppföljningsperiod. Stycket motsvaras av steg 6-7 

(Illustration I). 

 

D. Faktorer som kan påverka resultatet av läkemedelsuppföljning. Dessa tre frågor ställdes för 

att få veta vad sjuksköterskan ansåg om vad som kan påverka resultatet av uppföljning av 

läkemedel. Frågorna motsvarar steg 7-8 (Illustration I). 

 

Med äldre i detta arbete menas personer som är 65 år och äldre och begreppet vårdpersonal 

menas undersköterska eller vårdbiträde. 
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Tillvägagångssätt  
En pilotstudie genomfördes för att uppskatta tidsåtgången för att besvara enkäten. 

Rekryteringen till enkätundersökningen utfördes delvis i anslutning till ett 

undervisningstillfälle för tolv sjuksköterskor i en kommun våren 2009. Undervisningen 

innehöll en redovisning av författarens förstudie i form av intervjuer av sjuksköterskor 

angående uppföljning av läkemedel, och ingick i Högskolan Dalarnas kurs 

Omvårdnadsdidaktik, 15 högskolepoäng. I en utvärderingsenkät efter lektionen tillfrågades 

sjuksköterskorna om deltagande i en enkätundersökning i samma ämne. Fortsatt rekrytering 

till enkätundersökningen utfördes på APT – träffar (arbetsplatsträff) för sjuksköterskor i två 

kommuner. Kontakt togs per brev och  telefon med respektive verksamhetschef före APT- 

träffen. Antalet sjuksköterskor anställda i berörda kommuner var 42. Sjuksköterskorna 

informerades muntligen och skriftligen av författaren på APT-träffarna om studiens syfte, 

metod, och genomförande samt att studien var granskad och godkänd av Forskningsetiska 

nämnden Högskolan Dalarna. Information gavs om eventuell publicering av resultatet. 

Informationsbrev samt ett frankerat svarskuvert adresserat till författaren lämnades med varje 

enkät. På APT-träffarna deltog sammanlagt 40 sjuksköterskor. Övriga 2 sjuksköterskor som 

inte deltog på träffarna fick ovanstående information via telefonsamtal och enkätfrågorna 

samt informationsbrev skickades per post till dem. En påminnelse om enkäten skickades via 

e-post efter två veckor.  

 

 

 

Statistisk bearbetning  
Enkätsvaren bearbetades statistiskt i Statwiev (version nummer 5), för att senare omvandlas 

till stapeldiagram i Microsofts Excel.  

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om frivillighet och anonymitet, att resultatet 

av enkätfrågorna skulle behandlas konfidentiellt, att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet samt att det inte skulle anges i resultatet var studien var utförd. Information gavs 

angående syftet med undersökningen och att studien eventuellt skulle publiceras (Bilaga 2). 
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Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna godkände projektplanen ”Sjuksköterskans 

uppföljning av läkmedel i kommunens äldreomsorg” den 2009-04-06.  

 

 

 

Studiens kliniska betydelse 
Det är av klinisk betydelse att kartlägga sjuksköterskans arbetsmoment vid uppföljning av 

läkemedelsbehandling, då denna länk i läkmedelshanteringen inte beskrivs i någon lagstadgad 

författning. Detta för att minimera riskerna för den äldres överanvändning av läkemedel, 

riskerna för läkemedelsbiverkningar och för att bedöma bästa möjliga effekt av 

läkemedelsbehandlingen samt att  minska vårdbehovet i öppen och sluten vård på grund av 

för den äldre olämpliga läkemedel.  
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Resultat 
Resultatet redovisas i stapeldiagram. Som information i början av enkäten stod: OBS! 

Frågorna gäller då en patient blivit ordinerad läkemedel som behöver följas upp avseende 

effekt och eventuella biverkningar, särskilt i de fall där patienten själv inte har förmåga att 

uttrycka sitt mående i ord. Information gavs att kryss skulle sättas vid det påstående som 

passade.  

 

 

 

Efter frågorna i enkäten fanns möjligheten till kommentarer. Av 37 sjuksköterskor har 12 

utnyttjat den möjligheten. Kommentarerna redovisas efter respektive påstående/fråga. 

Allmänna kommentarer redovisas efter enkätredovisningen. 
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Fig.1. Det finns en allmän skriftlig rutin hur sjuksköterskan ska följa upp 

läkemedelsordinationer. 

 

Av 36 sjuksköterskor instämde 5 helt i påståendet, 3 instämde delvis, 20 instämde inte alls 

och 8 sjuksköterskor svarade vet ej/saknar uppfattning. En sjuksköterska svarade inte på 

påståendet. 
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Fig.2. Läkaren ger direktiv i vart enskilt fall att uppföljning ska ske. 
 

Av 37 sjuksköterskor instämde 4 helt i påståendet, 25 instämde delvis, 7 instämde inte alls 

och 1 sjuksköterska svarade vet ej/saknar uppfattning. 

 

Kommentar från en sjuksköterska: 

”Har börjat skriva ut när läkemedel ska utvärderas i samband med datautskriften 

Läkarkontakt som lämnas ut till omvårdnadspersonalen när läkarkonsultationen varit.” 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Vet ej/saknar
uppfattning

Total

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

 
Fig. 3. Läkaren ger instruktion om hur särskild observation, angående effekt eller 
biverkningar, ska ske i vart enskilt fall. 
 

Av 37 sjuksköterskor instämde 3 helt i påståendet, 23 instämde delvis, 10 instämde inte alls 

och 1 sjuksköterska svarade vet ej/saknar uppfattning. 
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Fig. 4. Det händer att en sjuksköterska lämnar ut nyinsatt läkemedel samt information om 
uppföljning till vårdpersonalen, och att en annan sjuksköterska följer upp utfall av 
behandlingen. 
 

Av 37 sjuksköterskor instämde 17 helt i påståendet, 16 instämde delvis, 3 instämde inte alls 

och 1 sjuksköterska svarade vet ej/saknar uppfattning. 
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Fig.5. Skattningsinstrument används för att skatta symtom på smärta. 
 

Av 37 sjuksköterskor  instämmer  delvis  och 27 inte alls i påståendet,. 
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Fig.6. Skattningsinstrument används för att skatta symtom på beteendestörningar hos personer 

med demenssjukdom, så kallade BPSD-symtom. 

 

Av 37 sjuksköterskor är det 1 som instämmer helt i påståendet, 1 delvis, 27 instämmer inte 

alls och 8 sjuksköterskor svarar vet ej/saknar uppfattning. 
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Fig.7. Skattningsinstrument används för att mäta livskvalitet vid demenssjukdom. 
 

Av 37 sjuksköterskor är det 2 som instämmer helt i påståendet, 4 instämmer delvis, 25 

instämmer inte alls och 6 svarar vet ej/saknar uppfattning. 

 

Kommentar till ovanstående påståenden om skattningsinstrument: 

”Bra med frågorna 13-15. Finns det sådana att tillgå? 
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Fig.8. Sjuksköterskan anser att vårdpersonalen ska rapportera om positiva och negativa 
förändringar hos patienten. 
 

Av 37 sjuksköterskor instämde 34 helt i påståendet och 3 svarade instämmer delvis. 
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Fig.9. Sjuksköterskan anser att vårdpersonalen har tillräcklig kunskap om läkemedlens 
biverkningar, så att de kan till exempel koppla ihop patientens yrsel med nyinsatt läkemedel 
mot depression, och rapportera detta till sjuksköterskan. 
 

Av 36 sjuksköterskor instämde 1 helt i påståendet, 15 instämde delvis, 19 instämde inte alls 

och 1 sjuksköterska svarade vet ej/saknar uppfattning. En sjuksköterska svarade inte alls på 

påståendet. 
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Kommentar från en sjuksköterska angående information om biverkningar: 

”Upplever ibland att vårdpersonalen oroar patienten om de är för medvetna om biverkningar. 

Tycker det viktigaste är om de ser/observerar en förändring och rapporterar till ssk så skall 

denna kunna koppla ihop förändringen med ev. nyinsatt lm. Finns kanske vissa lägen/tillfällen 

där det känns viktigare med info om biverkningar osv.” 

 

Ytterligare en kommentar angående påståendet om biverkningar: 

”Både bra och dåligt att fokusera på biverkningarna, en del personal kan ”fastna” i det och 

bara se dessa ibland övergående biverkningar och ej se läkemedlets goda effekter.  
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Fig.10. Sjuksköterskan anser att vårdpersonalen vet att/vad/hur de ska dokumentera 
observationer under en uppföljningsperiod. 
 

Av 37 sjuksköterskor instämde 5 helt i påståendet, 25 instämde delvis, 4 instämde inte alls 

och 3 sjuksköterskor svarade vet ej/saknar uppfattning. 
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Fig.11. Sjuksköterskan anser att resultatet av observationer och uppföljning av läkemedel kan 
påverkas av hög belastning på avdelningen. 
 

Av 37 sjuksköterskor instämde 23 helt i påståendet och 14 instämde delvis. 
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Fig.12. Sjuksköterskan anser att resultatet av observationer och uppföljning av läkemedel kan 

påverkas av vem av vårdpersonalen sjuksköterskan frågar. 

 

Av 37 sjuksköterskor instämde 27 helt i påståendet och 10 instämde delvis. 

 

Kommentar till påståendet.: 

Utvärderingar kan ge olika svar beroende på vilken person som tillfrågas. De är olika 

duktiga på ”avläsning” av de boende”. 
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Fig.13. Sjuksköterskan anser att resultatet av observationer och uppföljningen av läkemedel 
kan påverkas av frånvaro av ordinarie personal, till exempel under en  
semesterperiod. 
 

Av 37 sjuksköterskor instämde 30 helt i påståendet 6 instämde delvis och 1 sjuksköterska  

instämde inte alls. 

 

Övriga kommentarer  

”Viktigt ämnesområde. BRA att du genom din studie kan påverka en förbättring för oss ssk 

inom kommun för vårt kvalitetsutveckling arbete.” 

 

”Ska inte alla läkemedel följas upp? Har svarat utifrån frågeställning.” 

 

”Håller just nu på med läkemedelsgenomgång i kommunen (läkare, sjuksköterska, 

vårdpersonal och ibland anhöriga) så just nu är alla lite mer observanta på förändringar vid 

nyinsättning/utsättning av läkemedel.” 

 

”Intressant studie! Viktigt område/frågor att diskutera. Lycka till. 
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Diskussion 
 

 

 

Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet med studien var att kartlägga hur sjuksköterskan i kommunens äldreomsorg följer upp 

läkemedelsordination avseende effekt och biverkningar, särskilt i de fall där patienten själv 

inte har förmåga att uttrycka sitt mående i ord. Majoriteten av sjuksköterskorna hade ingen 

skriftlig rutin för uppföljning av läkemedelsordination och erhöll inte alltid direktiv från 

ordinerande läkare att/när/hur läkemedelsuppföljningen skall ske. Det var vanligt att en 

sjuksköterska lämnar ut läkemedel samt information om uppföljning och att en annan 

sjuksköterska följde upp utfallet av behandlingen. Skattningsinstrument användes mycket 

sällan för bedömning av smärta, oro, BPSD-symtom eller för att mäta livskvalitet vid 

demenssjukdom. Sjuksköterskorna ansåg att vårdpersonalen ska rapportera förändringar hos 

patienten men att de inte har tillräckliga kunskaper om läkemedelsbiverkningar och att det 

inte var självklart att all vårdpersonal vet att/vad/hur de ska dokumentera under en 

uppföljningstid. Faktorer som kunde påverka resultatet av läkemedelsuppföljningen var hög 

arbetsbelastning, frånvaro av ordinarie personal samt vem av vårdpersonalen som rapporterar 

under en observationsperiod. Det var få enheter där teamträffar genomförs under en 

semesterperiod.  

 

 

 

Resultatdiskussion 
Läkemedelsanvändningen har ökat inom de särskilda boendeformerna, där de äldre idag 

använder många preparat per person. En orsak till det är att nya läkemedel introducerats och 

därmed nya behandlingsmöjligheter. Det finns dock andra, oönskade faktorer som bidrar till 

denna ”polyfarmaci”, bland annat brist på rutiner för uppföljning och omprövning. 

Läkemedelshanteringen regleras i SOSFS 2000:1, gällande ordination, iordningställande, 

administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Angående hur och när ett läkemedel 

ska följas upp finns inget regelverk (Socialstyrelsen, 2004). Sjuksköterskan, tillsammans med 

vårdpersonalen, utför ständigt  denna arbetsuppgift. Att kartlägga hur sjuksköterskan utför 

denna del i läkemedelskedjan var därför syftet med denna studie.  
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Majoriteten av sjuksköterskorna i studien hade ingen skriftlig rutin att tillgå i uppföljningen 

av den äldres läkemedel. Att några ansåg att det fanns sådan att tillgå kan möjligen bero på att 

man anser att läkarens direktiv om uppföljning är en rutin. Alla sjuksköterskor som ingick i 

studien har dock arbetat så många år att de har god erfarenhet av att följa upp den äldres 

läkemedelsbehandling. Enligt Kragh (2005) och Nilsson (2006) är de riktlinjer som styr 

läkemedelshantering i första hand hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrifter 

och riktlinjer. Därefter gäller varje kommuns riktlinjer och rutiner som den medicinskt 

ansvariga sjuksköterskan upprättar för sin verksamhet med anpassning till faktiska 

förhållanden.  

 

Att uppföljning av den äldres läkemedelsbehandling kunde påverkas av hög belastning, 

frånvaro av ordinarie personal samt av vem av vårdpersonalen som rapporterar observationer 

var ett av huvudresultaten. Läggs detta till resultatet att få enheter hade teamträffar under 

semesterperioderna, där det kan diskuteras effekter och biverkningar av den äldres 

läkemedelsbehandlig, kan slutsatsen dras att sjuksköterskans roll i läkemedelskedjan med 

tydliga instruktioner är av central betydelse för patientsäkerheten. Författare (Lövheim, 2008, 

Bergqvist et al 2008, Socialstyrelsen, 2004, Ulfvarson et al., 2007) belyser sjuksköterskans 

viktiga roll att följa patientens reaktioner gällande effekt och biverkningar. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen skall vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen (HSL 1982:763).  

 

Sjuksköterskor erhöll inte alltid regelrätta direktiv av läkaren om, när och hur uppföljning av 

medicinsk behandling skulle ske. Ska sjuksköterskan ta ansvar för att fråga om 

läkemedelsuppföljning om direktiv från läkaren inte ges? Enligt resultatet verkar det finnas ett 

behov av tydliggörande. Läkemedelskommittén i Södra Älvsborg (2006) ger råd om enkla 

frågor som bör ställas vid varje ordinationsändring, in- eller utsättning av läkemedel: vad ska 

utvärderas, hur ska läkemedlet utvärderas, dvs. vilka effekter/bieffekter/symtom ska man vara 

observant på, vem/vilka ska utvärdera samt när ska läkemedlets effekt utvärderas? Orsaken att 

inte fråga läkaren om uppföljning av läkemedel kan möjligen bero på att sjuksköterskan anser 

att det är läkarens ansvar att uttryckligen, ordinera uppföljning, men det ingår likafullt i 

sjuksköterskans ansvarsområde att följa patientens reaktioner på läkemedelsbehandling. 

(Bergqvist, et al., 2008). Socialstyrelsen (2004) skriver att det förutsätts ingå i förskrivarens 

yrkesansvar att följa upp patientens läkemedelsanvändning. Skulle en datumnotering om 
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uppföljning i läkemedlets ordinationshandling ge ökat fokus för sjuksköterskans åtgärder och 

därmed ge ökad patientsäkerhet ? Fastbom (2006) anser att bristande överföring av 

information mellan olika vårdgivare och befattningshavare (läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, apotek m.fl.) om patienters läkemedelsordinationer samt effekter och 

bieffekter av läkemedelsbehandlingen kan bidraga till den omfattande 

läkemedelsanvändningen hos äldre. SBU (2009) betonar att situationen för äldre patienter 

med många hälsoproblem och polyfarmaci skulle kunna förbättras. Det behövs vid 

konsultationen rutiner för regelbunden avstämning av behandlingens effekt i varje enskilt fall 

och i samråd med patienten. 

 

Det var vanligt förekommande att en sjuksköterska lämnade ut nyinsatt läkemedel samt 

information om uppföljning av läkemedlet till vårdpersonalen och att en annan sjuksköterska 

följer upp utfall av behandlingen. Resultatet tyder på att tydlig information från sjuksköterska 

och vårdpersonal då är särskilt viktig, speciellt i de fall när sjuksköterskan inte kan fråga 

patienten om utfallet av behandlingen. Lövheim (2008) belyser att sjuksköterskor och 

undersköterskor bör bli mer uppmärksamma på symtom och biverkningar hos personer på 

äldreboenden och rapportera dessa till läkarna. Nilsson (2006) menar att uppföljning av 

patientens reaktion på läkemedel ej kan delegeras, utan att sjuksköterskan måste inhämta 

information från patienten och/eller personalen. Westlund (2004) anser att 

delegeringsförfarandet skulle behöva utvidgas till att vårdpersonalen medverkar när 

framförallt läkemedelseffekter och biverkningar ska utvärderas. Är det rimligt att ge 

delegation till vårdpersonalen att generellt observera effekt/biverkningar av nyinsatt 

läkemedel när sjuksköterskorna i studien anser att det finns brister i vårdpersonalens 

kunskaper om biverkningar och att/vad/hur de ska dokumentera under en uppföljningsperiod? 

SBU (2009) konstaterar att vanliga orsaker till brister i läkemedelsbehandlingen av äldre är 

bland annat att uppföljning saknas, antingen som rutin eller som en reaktion på 

varningssignaler.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna använde inte någon form av skattningsinstrument vid smärta, 

oro, depression, BPSD-symtom eller vid utvärdering av livskvalitet hos personer med 

demenssjukdom. En möjlig förklaring kan vara att det krävs tid för inlärning av nya 

instrument och att det finns ett flertal att välja på. En undran är dock hur man ska kunna 

utvärdera åtgärder hos patienten med kommunikationssvårigheter - bland annat en del 

läkemedelsbehandlingar - om inte observationer dokumenteras före och efter insatsen på ett 
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strukturerat sätt? Flood, et al. (2009) belyser sjuksköterskans roll att främja all vårdpersonals 

uppmärksamhet på de multisjuka patienternas ökade risk att utveckla depression och  oro samt 

att ett flertal lätt tillgängliga instrument finns för skattning av depression hos äldre personer. 

Falk, et al. (2007) har översatt mätinstrumentet Qualid som mäter livskvalitet vid svår 

demenssjukdom med konkreta frågor. Holmquist, et al. (2003) framhäver betydelsen av att 

fortlöpande utbilda sjuksköterskor i farmakologi och utvärdering av effekt och biverkningar 

där standardiserade objektiva instrument skall användas. Mezinskis et al. (2004) visar att 

patienter med stora kognitiva kommunikationssvårigheter erhåller färre läkemedel mot smärta 

och att strukturerade instrument bör användas för noggrann objektiv bedömning av patientens 

symtom. VAS-skalan (Visual Analouge Scale) finns i form av en linjal för bedömning av 

smärtintensitet (Almås, et al., 2002). Skalan är användbar när patienten kan medverka i 

skattningen, men för mycket svårt sjuka kan det vara omöjligt att översätta sina plågor till en 

liten tingest (Landstinget Kalmar, 2000). Möjligen är det VAS- skattningen som åsyftades i 

resultatet.  

 

Positivt var  att majoriteten av sjuksköterskorna informerade skriftligen och muntligen vid ny 

ordination av ett läkemedel. Förklaringen till att inte informera om ny ordination är svår att 

finna. Vårdpersonalen kanske får kopia på läkemedelskort med ordinerade läkemedel som 

information. Enligt SOSFS 2006:11, omfattar avvikelser i läkemedelskedjan allt från 

ordination, iordningställande, delegering, överlämnande av läkemedel samt bristande 

dokumentation och brister i eller avsaknad av överrapportering mellan vårdenheter, men även 

internt till exempel mellan sjuksköterskor och vårdpersonal. Att notera när läkemedel ska 

utvärderas i samband med att datautskriften ”Läkarkontakt” lämnas till vårdpersonalen, var ett 

positivt initiativ i resultatet. Läkemedelsbehandling av äldre ska ses som en kedja av olika 

åtgärder där alla länkar är lika nödvändiga och det är viktigt att informationen angående 

patientens läkemedelsbehandling överrapporteras korrekt (SBU, 2009). 

 

Att vårdpersonalen ska rapportera förändringar hos patienten verkade vara vedertaget troligen 

för att den informationen har funnits med i delegeringsrutiner sedan länge. Sjuksköterskorna 

ansåg att vårdpersonalen inte har tillräckliga kunskaper om läkemedelsbiverkningar men hur 

sjuksköterskan skulle informera om dessa rådde det olika meningar om. Rudnicka (2007) har 

visat att vårdpersonal och anställda inom kommunala särskilda boenden har bristfälliga 

kunskaper kring läkemedel och sjukdomssymtom. En möjlig risk finns att läkemedelskedjan 

brister och informationen ”försvinner på vägen” om sjuksköterskan enbart ger muntlig 
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information om uppföljning av läkemedelsbehandling. Socialstyrelsen (2009), SBU (2009), 

Fastbom (2006), Lövheim (2008) betonar vikten av en ökad vaksamhet på effekter och 

biverkningar kring den äldres läkemedelsanvändning. Eriksson (1994) menar att lidande kan 

lindras genom att patienten får den vård och behandling som sjukdomen och människan som 

unik person behöver. 

 

Sjuksköterskorna höll inte entydigt med om att vårdpersonalen vet att/vad/hur de ska 

dokumentera observationer under en uppföljningsperiod. Orsaken kan kanske vara att 

personalen är olika bra på att tolka symtom och beteenden. ”Att avläsa de boende” som en 

sjuksköterska uttryckte det. Resultatet tyder på ett behov av tydlighet från sjuksköterskan till 

vårdpersonalen om vad, när och hur uppföljning av läkemedelsbehandlingen ska ske, och som 

Westlund (2004) och Nilsson (2006) säger att observation/övervakning av effekt/biverkan av 

läkemedel inte omfattas av delegering, men är nödvändig för god och säker vård. Bergqvist et 

al. (2008) menar att sjuksköterskan har en unik roll som vårdare, utbildare och 

läkemedelsadministratörer. Därigenom  är de mycket lämpliga att uppmärksamma patientens 

respons på läkemedelsbehandlingen.  

 

 

 

Metoddiskussion. 
Metoden att utforma en kvantitativ enkät med flersvarsalternativ att kryssa i, valdes dels för 

att ge ett positivt intryck, dels att ifyllandet skulle vara lätt (Olsson, et al., 2007). Dessutom 

var det var många frågor som krävde svar hur sjuksköterskan följer upp en 

läkemedelsordination och enkät blev ett bra alternativ. Anledningen att enkäten särskilt gällde 

då patienten själv inte hade förmåga att uttrycka sitt mående i ord var för att många patienter 

på kommunala äldreboenden i Sverige har en demenssjukdom (Lövheim 2008, Fastbom 

2005). När sjuksköterskan inte kan fråga patienten själv hur han/hon mår blir många personer 

involverade som ska observera och rapportera patientens reaktioner på 

läkemedelsbehandlingen. Studien kan användas utan att ovanstående förutsättningar gäller 

och/eller vara grund för ett liknande senare arbete för en jämförande sammanställning. 

 

En läkemedelskedja utformades dels för att förtydliga frågor/påståenden i enkäten, dels för att 

öka förståelsen vad som händer när någon av länkarna brister. Ett sådant tillfälle kan vara när 

enbart muntlig information ges om uppföljning av läkemedel. Med ordvalet Vårdpersonal i 
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studien menas undersköterska eller vårdbiträde. Kirkevold (2000) skriver om vårdlidande 

orsakat av vårdpersonalen själv. Tolkningen är att författaren där menar alla som arbetar i 

vården. I illustrationen I, ”Läkemedelskedjan” har en figur bokstäverna ”USK” som betyder 

undersköterska. USK betyder i detta fall vårdpersonal, SSK betyder sjuksköterska, LÄK 

betyder läkare, PAT betyder patient. Könsstereotyper har använts i illustrationen men inga 

värderingar läggs i detta på något sätt. 

 

Frågorna delades in i fyra huvudrubriker. Den första var ”allmänna frågor om uppföljning”. 

En befogad fråga hade kanske varit var sjuksköterskan arbetade med tanke på att anställda i 

särskilda omsorgen inte har samma förutsättningar med en ansvarig läkare som kommer till 

enheterna utan patienterna är hänvisade till primärvården. Frågan uteslöts för att inte  

sjuksköterskorna i särskilda omsorgen skulle känna sig utpekade i studien. Ytterligare en 

befogad fråga till hade varit om läkemedelsgenomgångar genomförs. På dessa genomgångar, 

som genomförs oftast en gång per år deltar apotekare, läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal 

(Kragh, 2005). Det kan vara så att patienter och personal i särskilda omsorgen inte har samma 

möjlighet till läkemedelsgenomgångar som i särskilt boende eller kortidsboende men enligt 

Apotekets information (2009) har även vårdcentraler tillgång till apotekare och patienten 

bokas in för läkemedelsgenomgång. Angående skattningsinstrument för bedömning av smärta 

och oro, hade det varit bra med en fråga för förtydligande om instrumentet var anpassat för 

patienter som har kognitiva svårigheter, även om de förutsättningarna i enkäten gällde.  

 

Det blev uppenbart att svarsalternativet ”ingen teamträff” saknades på två frågor då bortfallet 

blev stort. Detta gällde frågan hur ofta teamträffar genomfördes, och nästa fråga hur ofta 

dessa träffar var möjliga under semesterperiod. En sjuksköterska hade också teamträffar tre 

till fyra gånger per vecka hela året. Alternativet med flera träffar per vecka fanns inte heller. 

Bortfallet på dessa frågor hotar dock inte validiteten då sjuksköterskorna har kommenterat 

frågorna i många fall samt att utelämnande svar kan tolkas som ”ingen teamträff”.  

 

Nästa rubrik var ”kommunikation mellan sjuksköterska och vårdpersonal”. Elva påståenden 

ställdes för att kartlägga sjuksköterskans information när en patient fått ett nytt läkemedel 

insatt. Påstående nummer sju löd ”jag anser att vårdpersonalen inte behöver informeras om 

läkemedlets vanligaste biverkningar vid nyinsatt läkemedel”. Påstående nummer nio löd ”jag 

anser att det är viktigt att informera om läkemedlets vanligaste biverkningar ”. Dessa rubriker 

hade samma lydelse och nummer nio kan ha upplevts som en kontrollfråga. Det var inte 
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författarens mening och en av dessa hade kunnat uteslutas. Dessutom var det olämpligt med 

ett påstående med negationen ”inte behöver informeras”(Olsson, et al., 2007). Meningen kan 

lätt missförstås. 

 

Sökvägar som användes till refererade artiklar gjordes via nyckelorden i olika kombinationer 

vid databaserna Cinal, PubMed, Dalea samt Elin, Högskolan Dalarna. Svårighet upplevdes att 

hitta artiklar som beskrev kartläggning av sjuksköteskans uppföljning av läkemedel. Främst 

via artiklar som hittats angående läkemedelsbiverkningar hos äldre, har betydelsen av 

sjuksköterskans roll i läkemedelsuppföljningen lyfts fram. 

 

Sjuksköterskorna som svarade på enkäten är anställda i två kommuner i mellersta Sverige. 

Resultatet kan sägas vara representativt för sjuksköterskorna i dessa två kommuner då 

svarsfrekvensen var mycket hög, 88%. Författaren tror att resultatet kan vara generellt för 

sjuksköterskor i flera kommuner, då den del i läkemedelskedjan som omfattar uppföljning av 

läkemedel, inte stöds av någon författning. Rapporter från myndigheterna Socialstyrelsen 

(2004, 2009) samt SBU (2009) pekar på brister i läkemedelsuppföljningen och författarna 

uppmanar alla aktörer på olika nivåer att skyndsamt medverka till förändringar/förbättringar 

runt patienten. Eriksson (1994) betonar att lidande som orsakas av själva vården måste 

begränsas så mycket som möjligt och hon skriver också om varje patient ges en individuell 

vård så bekräftas människans värdighet i vården. Om sjuksköterskan kan få stöd av en 

särskild författning och rutin hur uppföljning av läkemedelsbehandling ska utföras är det en 

förbättring som kan medverka till att onödigt lidande för patienten minskas, om inte helt 

undvikas. 

 

 

 

Slutsats  
Sjuksköterskan utför ständigt uppföljningar av läkemedelsordinationer med hjälp av 

vårdpersonalen. Dessa ”vardagsuppföljningar” är en viktig länk i läkemedelskedjan och syftet 

med studien var att kartlägga detta arbete. För att säkerställa kvaliteten i 

läkemedelsbehandlingen behöver ordinerande läkaren återrapportering om 

verkning/biverkning, och där har sjuksköterskan en central roll. För att sjuksköterskan ska 

kunna axla denna uppgift på allvar bör hon/han ha tydliga direktiv från ordinatören om 

uppföljning, stöd av särskild författning och rutin för att ge adekvata instruktioner att/när/hur 
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uppföljning av läkemedel ska ske och därmed få säker och korrekt återkoppling från 

vårdpersonalen beträffande patientens reaktioner. Denna förstärkning av läkemedelskedjan 

skulle sannolikt underlätta och göra läkemedelsuppföljningen säkrare. Tillsammans med 

övriga kvalitetsinsatser inom läkemedelsanvändningen hos äldre, medverka till att patienten 

inte i onödan använder läkemedel med bristande eller ingen effekt eller drabbas av allvarliga 

biverkningar. 

 

 

 

Förslag till vidare forskning 
Denna studie kan ligga till grund för forsatta arbeten om sjuksköterskans kunskap, ansvar och 

upplevelser av arbetssättet kring läkemedel och äldre. En jämförande studie i en annan del av 

Sverige, med samma enkät vore intressant. En nödvändig studie vore hur sjuksköterskan i 

kommunal äldreomsorg får fortbildning i ämnet läkemedel och äldre. Att jämföra 

sjuksköterskans och vårdpersonalen syn på arbetsmomenten i läkemedelskedjan, skulle 

antagligen ge kliniskt användbara resultat. En studie om vilka skattningsinstrument som är 

användbara för att utvärdera obehag hos den äldre patienten med kognitiva svårigheter skulle 

troligen vara till nytta vid utvärdering och uppföljning av olika slags insatser.  
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