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Sammanfattning 

Brister i äldres läkemedelsanvändning är ett stort problem. Genom utvecklingsarbete inom 

verksamheterna med olika projekt som rör äldre och läkemedel har positiva effekter setts. 

Men det finns fortfarande mycket arbete kvar innan nya rutiner har arbetats in i 

verksamheterna. 

Syftet med studien var att undersöka hur hälsocentraler och vårdcentraler inom Gävleborgs 

län arbetar med uppföljning av äldres läkemedelsanvändning. 

Metoden var deskriptiv och genomfördes som en intervjustudie. Det är 16 deltagare som har 

medverkat i intervjun. Deltagarna är vårdenhetschefer på hälsocentraler och vårdcentraler i 

Gävleborgs län. Resultatet redovisas i löpande text utifrån deltagarnas svar på 

intervjufrågorna. Resultat av studien visar att läkemedelsuppföljningar hos äldre inte görs i 

tillräcklig omfattning, genom projekt som verksamheter har haft om läkemedel till äldre har 

en ökad kunskap om äldres läkemedelsbehandling framkommit. 

 

Nyckelord: Uppföljning, läkemedel, äldre, kvalitativ intervjustudie. 
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Abstract  

Deficiencies in the elderly drug use is a major problem. Positive effects have however been 

seen within the organizations' development work with different projects that pertain to elderly 

and drugs. 

However there is still much work left before new routines have been incorporated into the 

healthcare organizations.  

The aim of this study was to examine how healthcare centers and clinics in one county in 

Sweden work with administration of medication to older patients.  

The method was descriptive and was conducted as a telephone interview with 16 heads of 

healthcare centers and clinics within the county. The results showed that drug monitoring in 

the elderly is not performed sufficiently. However, the result also showed that the 

organizations had done some successfully development work that have increased knowledge 

of the importance of the elderly medications treatment.  

 

Keyword: Follow-up, drugs, elderly, qualitative interview study.
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INTRODUKTION 

Att bli äldre innebär farmakokinetiska förändringar såsom hur läkemedlet absorberas och 

fördelas samt elimineras i kroppen. Även farmakodynamiska förändringar kan uppstå dvs. hur 

läkemedlet förändras i kroppen och påverkar organismen. Det gör att äldre är mer benägna att 

få konsekvenser av olämplig läkemedelsanvändning. Dessutom kan det bli oönskade effekter 

genom olämpligt val av läkemedel och dess doser, samt påverkan av läkemedlets 

halveringstid (Stuijt, Franssen, Egberts, & Hudson, 2008). 

 

Den äldre befolkningen utgör en stor risk att få medicinrelaterade problem som fysiologiska 

förändringar, förekomst av flera sjukdomar och hög läkemedelskonsumtion. Hög 

medicinering orsakar betydande och stora kostnader för både individer och samhället 

(Simonsson, & Feinberg, 2005). Läkemedelsproblematik hos äldre är en viktig fråga i många 

länder. Äldre utgör en stor del av jordens befolkning och därför blir hög 

läkemedelskonsumtion ett världsomfattande problem (McGraw, & Drennan, 2004). 

Befolkningen i Sverige består av många äldre 17,5 procent är över 65 år. Av alla läkemedel 

som ordinerats omfattar denna grupp 60 procent av läkemedelsförbrukningen. Det är 8,5 

procent av befolkningen som är i åldern 75 år eller äldre och 35 procent av alla läkemedel 

ordineras till denna grupp (Ekberg-Karlsson, 2009). 

 

Individer som är 80 år eller äldre utgör en risk som är sex gånger större för att få 

komplikationer jämfört med åldern 60-79 år (Heininger-Rothbucher, Daxecker, Ulmer, 

Gritisch, Pechlaner, & Wiedermann, 2003).  Långvarig läkemedelsbehandling ökar risken för 

läkemedelsinteraktioner och biverkningar som kan leda till förvirring, utslag, klåda, trötthet 

och ökad dödlighet. Dessa biverkningar orsakar stora problem för äldre och är därför viktigt 

att försöka förebygga (Cung, & Dickman, 2007). Fallrisken ökar hos äldre som äter många 

läkemedel. Fall hos äldre är en ledande orsak till följder som frakturer, detta leder bland annat 

till att äldre får ett ökat beroende av andra eftersom det ofta är allvarliga skador som följd av 

fallen (Weber, White, & Mcllvried, 2005). Medicinuppföljning och reducering av läkemedel 

är viktiga förebyggande åtgärder för att minska fallolyckor hos äldre (Clemson, Cumming, 

Kendig, Swann, Heard, & Taylor, 2004). 

 

Äldre som intar många läkemedel och läkemedel som är olämpliga upplever ett sämre 

hälsostatus och en sämre livskvalitet (Fu, Liu, & Christensen, 2004). Polyfarmaci är vanligt 
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förekommande hos äldre och ett starkt samband ses med en ökad akut sjukhusvård. Ett annat 

problem som anges är att biverkningar som orsakas av läkemedel kan tolkas som nya 

medicinska tillstånd, men den egentliga orsaken är att läkemedel utgör de nya symtomen. 

Detta leder till att läkemedel ordineras mot läkemedelsbiverkningar (Klarin, Wimo, & 

Fastbom, 2005). Det är viktigt att förskrivaren tar hänsyn till att äldre har en förändrad 

farmakokinetik och farmakodynamik vid förskrivning av läkemedel. Eftersom biverkningar 

ökar vid ökat antal läkemedel är det en viktig faktor att försöka hålla ner antal tabletter per 

dag. Äldre människor över 65 år vistas oftare på sjukhus än yngre individer och en orsak till 

detta är ofta läkemedelsbiverkningar (Egger, Bachman, Hubmann, Schlienger, & Krähenbuhl, 

2006). Kunskap är en central del för att äldre ska få rätt dosanpassning för kroppsstorlek och 

ålder och vid andra genetiska egenskaper. Halveringstiden hos äldre än 65 år är 50-75% 

längre än hos yngre människor (Ginsberg, Hattis, Russ, & Sonawane, 2005). 

 

Förändringar i läkemedelsbehandlingen hos äldre sker ofta i samband med sjukhusvistelse. 

Uppföljning av den ändrade behandlingen läggs ofta över till primärvården. Av 198 äldre som 

ingick i en studie var det 40 % av deltagarna som hade fått medicinändringar i samband med 

sjukhusvistelse. Det var 16 % som inte hade fått några ändringar och övriga deltagarna hade 

ändringar genom en ökning eller minskning av befintlig dos (Mansur, Weiss, Hoffman, 

Gruenewald, & Beloosesky, 2008). På grund av att äldre ofta återkommer för vård till 

sjukhusen är det viktigt att en effektiv vård planeras. Genom samordning och utveckling av 

behandlingar och uppföljningar av läkemedel kan äldres sjukhusbesök minskas. Detta kan 

göras med olika systematiska system. Det behövs ett ändrat synsätt på diagnos och behandling 

till att ge en mer individ baserad vård och följsamhet (Nardi, Scanelli, Borioni, Grandi, 

Sacchetti, Parenti, Fiorino, Lori,  Donato, Agostinelli, Cipollini, Pelliccia, Centurioni, & 

Pontoriero, 2006). Genom att främja äldres läkemedelsanvändning måste allmänläkare ändra 

sitt beteende genom att bidra med undervisningsmaterial och feedback (Pit, Byles, Henry, 

Holt, Hansen, & Bowman, 2007). 

 

I hälso- och sjukvården har sjuksköterskan ofta regelbunden kontakt med de äldre patienterna 

och har därför en övergripande roll i de äldres medicinering. Genom kunskap om 

medicinering och förmåga att kunna identifiera problem som rör medicinering har 

sjuksköterskan en nyckelroll i att ge medicinrelaterad information till patienter. Samarbete 

inom olika sjukvårdsinstanser är ett måste för att ge en bra överblick över patienternas vård 
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(Griffiths, Johnson, Piper, & Langdon, 2004). Ett av de största problemen för äldre både på 

sjukhus och i primärvården är att de ofta får olämplig ordination av läkemedel. Doser som 

normalt kan ges till yngre människor ger en förändrad effekt hos äldre som då kan leda till 

läkemedelsförgiftning (Barry, O´keefe, O´Connor, &  O`Mahony,  2006). Vårdinrättningar 

har ofta olika journalsystem som kan försvåra samarbetet mellan olika vårdinstanser som 

sjukhus och primärvård vilket kan orsaka en försämrad överblick över individers 

läkemedelsbehandling (Palen, Raebel, Lyons, & Magid, 2006). 

 

Det finns många läkemedel som försämrar äldres hälsa bland annat läkemedel som innehåller 

Benzodiazepiner (psykofarmaka) som har en lång halveringstid och är därför olämplig att 

förskriva till äldre (Denneboom, Dautzenberg, Grol,  & De Smet, 2007). Vanligaste 

läkemedlen som förskrivs i onödan är för gastrointestinala sjukdomar, centralanervsystemet, 

olika hjärtmediciner, laxermedel och antidepressiva läkemedel. I samband med 

sjukhusvistelse och sjukvårdsbesök är det ofta många olika förskrivare inblandade och detta 

kan orsaka att ett stort antal skilda läkemedel förskrivs till den enskilda patienten (Hajjar, 

Hanlon,  Sloane, Lindblad, Pieper, Ruby, Branch, & Schmader, 2005). Ett närmare samarbete 

mellan farmaceut, sjukhuspersonal och andra vårdinstanser skulle vara ett stort steg på väg för 

att minska uppkomst av medicinrelaterade problem (Nazareth, Burton,  Shulman, Smith, P., 

Haines, & Timberall, 2001).  

 

Förskrivning av läkemedel till äldre och brist på uppföljning av läkemedel är en 

folkhälsofråga. Screening är ett sätt som förskrivaren kan använda sig av för att bedöma 

urvalet av läkemedel. Screening innebär en noggrann genomgång av patientens läkemedel 

genom att granska patientens medicinlista. Förskrivaren ser då över patientens mediciner och 

kontrollerar om det är något läkemedel som inte är lämpligt att ge med ett annat preparat på 

listan. Det finns två screeningsverktyg som är validerade Beers kriterier och Inappropriate 

prescribing in the elderly tool (IPET) dessa kriterier kan vara till hjälp i den kliniska 

bedömningen vid urval av läkemedel som ordineras till äldre människor (O´Mahony, & 

Gallagher, 2008). Vid en bedömning som gjorts på äldre över 65år som bodde på äldreboende 

sågs att många äldre intar ett stort antal tabletter per dag genomsnittet var 7.9 tabletter. För att 

bedöma vilka läkemedel som ansågs olämpliga till äldre användes Beers kriterier (Hosia-

Randell, Muurinen, & Pitkälä, 2008).  
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Beers kriterier utvecklades 1991 uppdaterades sedan 1997 och senaste gången 2002, 

kriterierna utvecklades i USA av en expertgrupp inom geriatrik och farmakologi. Dessa 

kriterier består av två stycken listor över läkemedel som inte bör förskrivas till äldre över 65 

år (Hamilton, Gallangher,  & O`Mahony, 2009) Detta screeningsverktyg har utvecklats för att 

kunna vara ett användbart hjälpmedel för att undvika olämpliga läkemedel till äldre. Med 

olämpliga läkemedel menas att läkemedlet utgör en större risk än vad den gör nytta (Hooft, 

Jong, Dieleman, Verhamme, Cammen, Stricker, & Sturkenboom, 2005). IPET kriterierna 

utarbetades av en expertpanel i Kanada 1997, den består av en lista som tar upp de 14 

vanligaste recept förskrivnings fel som kan uppstå. Listan utformades genom att 

expertgruppen gått igenom en lång lista på fel som uppstått vid förskrivning av läkemedel till 

äldre (O´Mahony & Gallagher, 2008). Beers kriterier identifierar fler olämpliga läkemedel än 

vad IPET gör. En begränsning med IPET är att den saknar många läkemedelsklasser som är 

olämpliga att förskriva till äldre. Många äldre använder narkotikaklassade preparat dagligen. 

För många äldre finns det möjlighet till ett annat alternativ av läkemedel som är lika effektivt, 

men utan eller mindre risk för toxicitet (Barry, O´keefe, O´Connor & O`Mahony,  2006). 

Socialstyrelsen stödjer att Beers kriterier används vid olämplig förskrivning av mediciner men 

de anser även att de evidensbaserade kriterierna behöver utvecklas (Socialstryrelsen, 2003) 

 

Medicinskt lämplighets index är ett kvalitetsverktyg som använder 10 kriterier som mäter 

lämpligheten av förskrivning av ett läkemedel. Förskrivning sker utifrån bland annat 

indikation, effekt, dos, administrationssätt, interaktion mellan läkemedel, sjukdom och 

läkemedelskostnad (Hamilton, Gallangher & O`Mahony, 2009). Beers kriterier är ett bra 

hjälpmedel för att få en förbättrad förskrivning till äldre människor.  

 

Många äldre som bor på äldreboenden övermedicineras för att omvårdnadspersonalen inte kan 

hantera äldres symtom som till exempel oro och sömnbrist. Omvårdnadspersonalen vill därför 

att läkemedel ska förskrivas för att lugna den äldre då situationen på boendet blir ohållbart. 

Sjuksköterskor blir ofta kontaktade för att försöka lösa ohållbara situationer på äldreboendet 

med äldre som är oroliga och har svårt att komma till ro och sova (Margallo-Lana, Swann, 

O`Brien, Fairbairn, Reichelt, Potkins, Mynt & Ballard, 2001). Äldre som bor på vårdhem får 

upp till fyra gånger så många läkemedel på recept än andra äldre som fortfarande bor hemma, 

detta tyder på en felaktig förskrivning. Farmaceuter är värdefulla i arbetet med att minska 

medicinerna till patienterna, i USA är farmaceuterna skyldig enligt lag att utföra genomgångar 
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av läkemedel varje månad. En granskning som gjorts av en farmaceut i samarbete med 

allmänläkare så har antalet läkemedel som är olämpliga till äldre kunnat minskas. I framtiden 

kommer antalet äldre som är i behov av vård att öka och det är viktigt att på långsikt kunna 

erbjuda en bra livskvalitet och för att minska ohälsa både psykiskt och fysiskt (Furniss, Burns, 

Craig, Scobie, Cooke & Faragher, 2000).  

Genom att ha läkemedelsgenomgångar kan man minska antalet intagna tabletter hos de äldre. 

Läkemedelsgenomgångar kan göras av läkaren, farmaceut eller sjuksköterskor. Vilket bör 

göras varje år i samband vid dosförlängning för att se effekt och biverkan av läkemedlet 

(Stuijt, Franssen, Egberts & Hudson, 2008). Uppföljning av läkemedel ger effektivare insatser 

och följsamhet av läkemedelanvändning hos äldre (Johnson, Rohan & Stewart, 2008). I 

Sverige används en symtomskattningsskala vid uppföljning av läkemedel den har utarbetats 

av en svensk professor. Olika besvär som till exempel yrsel, oro, smärta och sömn som 

graderas från 1-10 i skalan (Ekberg-Karlsson, 2009). Farmaceuter kan ge bra information till 

patienter om deras läkemedel. Många patienter kan uppleva det lite obekvämt och är 

tveksamma till att diskutera sina mediciner med någon annan än sin ordinarie läkare. Några är 

dock positiva till möjligheten att få mer information angående behandling av sin sjukdom. 

Många äldre bryr sig om vilka tabletter de intar och vill veta mer om tabletternas effekt och 

verkan. I England finns det rekommendationer att årligen se över de äldres läkemedel och 

minst var 6:e månad om en patient tar fyra eller fler mediciner (Petty, Knapp, Raynor, & 

O`House, 2003).  

 

Många av sjukhusinläggningarna beror på för mycket intag av läkemedel. Patienters 

läkemedel minskade i antal när medicineringen sköttes av en farmaceut. Med hjälp av en 

farmaceut kan en ökad kunskap och respekt för läkemedel förbättras (Holland, Desborough, 

Goodyer, Hall, Wright, & Loke, 2007). I Socialstyrelsens rapport från 2009 framgår det att 

det är bra att använda farmaceuters kunskaper för att äldre ska få en säker och 

kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Lokala riktlinjer och rutiner behövs och att flera 

professioner samarbetar i arbetet med patienterna. Socialstyrelsen har kunnat förbättra de 

ekonomiska resurserna genom stimulansbidrag för att verksamheterna ska kunna öka sin 

bemanning och få mer tid till läkemedelsgångar (Socialstyrelsen, 2009). Äldres situation 

förbättras om det fanns rutiner om bland annat regelbundna kontroller av behandlingens effekt 

som bör göras hos varje patient i samråd med läkare. Det bör vara en bättre samverkan och 

flera åtgärder behöver göras för att förbättra behandlingen med läkemedel hos äldre där bland 
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annat bättre rutiner vid förskrivning, ökad information och kunskap är centrala delar (SBU: 

rapport, 2009). 

 

Enligt SBU:s rapport (2003) Evidensbaserad äldrevård skapar läkemedelsrelaterade problem 

onödigt lidande för individer. Ökad utbildning till främst läkare kan vara ett led på vägen till 

minskad förskrivning. Det är viktigt med en helhetssyn av den äldres livssituation och att det 

planeras aktivt för en uppföljning vid läkemedelsförskrivning. För att det ska vara en optimal 

läkemedelsanvändning är det också en betydande faktor att patienten är delaktig i sin 

läkemedelsbehandling. Förskrivaren ska ge patienten information om behandlingen (SBU: 

rapport 2003). Om den som har fått en läkemedelsbehandling inte förstår informationen som 

ges är det viktigt att någon närstående får information. Ett mål för att optimera 

läkemedelsanvändning till äldre patienter är genom att stärka självmedicinering (Cargill, 

2002). Det är inte bara uppföljning av äldres läkemedel som ökar livskvalitet utan även en 

ökad förståelse för hur viktigt det är att de äldre tar sina mediciner. För att förenkla och göra 

det bättre för äldre, kan olika strategier användas, som att vara tillmötesgående, förenkla 

medicinerings regimer, att ge skriftlig och muntlig information, samt genom lämpligare 

läkemedelsförpackningar. En viktig aspekt är att läkare och patient är överens angående 

medicineringen annars kan det resultera i att patienten låter bli i att ta medicinen. 

Sjuksköterskor är mycket bra lämpad till att göra bedömningar hos äldre angående deras 

mediciner, men rätt utbildning krävs för att de ska kunna göra en del av läkemedelsöversynen. 

En genomgång måste dock ändå göras av en läkare som har ingående kunskaper och 

utbildning (Lowe, Raynor, Purnis, Farrin, & Hudson, 2000). 

 

Det finns riktlinjer för att göra förskrivningen av läkemedel lättare, effektivare och mer 

kostnadseffektiv. Genom läkemedelsbehandlingar är det viktigt att riktlinjer som är 

evidensbaserade utvecklas för att öka kvalitén i vården. Riktlinjer skiljer sig dock åt mellan 

olika städer.  WHO konstaterade år 1987 vid en konferens i Nairobi att användning av 

läkemedel ska vara riktig och patienterna ska få läkemedel som stämmer väl överens med 

deras medicinska behov och rätt dos, rätt tid och till en låg kostnad för samhället (Kamps, 

Stewart, Van der Werf, Schuling, & De Jong, 2007). Tydliga kriterier behövs för 

läkemedelsuppföljningar för att förebygga biverkningar hos äldre patienter. Det är viktigt att 

utvärdera kriterier för förskrivning och att uppföljning av läkemedel hos äldre görs 

regelbundet (Winit-Watjana, Sakulrat, & Kespichayawattana, 2007). För att uppnå optimal 
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effekt av ett läkemedel måste även kliniska undersökningar inkluderas. Patienten måste gå på 

regelbundna kontroller som provtagning och blodtryckskontroller (Denneboom, Dautzenberg, 

Grol, & De Smet, 2007). 

Regeringen har gett socialstyrelsen ett uppdrag angående läkemedelsanvändning att ta fram 

indikatorer som kan mäta och följa kvalitén och förbättra äldres läkemedelsterapi och att den 

ska kunna utvärderas. Användningsområdet för indikatorerna är bland annat 

läkemedelsspecifika och diagnosspecifika och används vid uppföljning av 

förskrivningsmönster, följa kvalitén på nationell nivå, lokala uppföljningar som vid 

läkemedelsgenomgångar hos äldre. Indikatorerna ska kunna användas som instrument vid 

uppföljning av äldres läkemedel. Det finns några bidragande faktorer till att äldre drabbas av 

polyfarmaci bland dem finns bristande läkarkontinuitet, avsaknad av en gemensam 

läkemedelslista, Inaktuella läkemedelslistor, brister i dokumentation vid ordination av ett 

läkemedel samt dåliga rutiner vid uppföljningar av läkemedel (Socialstyrelsen, 2003). 

Socialstyrelsen har ett pågående arbete med att ta fram nya föreskrifter när det gäller 

läkemedelshantering hos äldre bland annat om hur uppföljningar görs av läkemedlets dos och 

verkan vilket ska vara till stöd för förskrivaren. Verksamhetschefen ska kontinuerligt följa 

upp läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Enligt läkemedelslagen har konsumenten rättighet att få information angående läkemedel som 

de intar, information som kan förhindra skada och som främjar användningen av läkemedel på 

rätt sätt, samt att konsumenten ska få skriftlig information. De som lämnar ut läkemedel ska 

vara sakkunnig och garantera omsorgsfull vård, konsumenten eller företrädare för denne ska 

få information i samråd med den som lämnar ut läkemedlet (SFS, 2009). Socialstyrelsen har 

lagar angående läkemedelshantering det finns kvalitetssystem och lokala instruktioner. 

Vårdgivaren har ett ansvar att ge skriftliga direktiv och säkerställa kvalitén omkring rutiner 

för hanteringen av läkemedel. Verksamhetschefen har ett ansvar att fastställa rutiner, fördela 

ansvaret för läkemedelshantering och säkerställa rutiner. Kvalitetsgranskning ska göras minst 

1 gång per år, granskningen kan göras av en farmaceut (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Begreppsförtydligande 

I studien innefattar begreppet äldre individer från 65 år och uppåt. 
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Med kriterier menas lagar och riktlinjer som finns tillgängliga vid uppföljning och 

förskrivning av läkemedel till äldre. 

 

I studien avser begreppet verksamhet hälsocentraler och vårdcentraler. 

 

Problemformulering 

Det är viktigt att det görs uppföljningar av äldres läkemedel då äldre ofta har många olika 

preparat och risken för biverkningar och interaktion mellan de olika preparaten ökar. 

Uppföljningar är också viktiga för att uppnå en effektivare behandling och att onödig 

läkemedelskonsumtion undviks och att upptäcka brister vid förskrivning. Sökningar i 

databaser påvisar stort antal studier som belyser brister när det gäller uppföljning av 

läkemedel till äldre. Få studier om läkemedelsuppföljning är dock genomförda i Sverige vilket 

gör att vi vill studera vidare inom detta område för att se hur verksamheterna arbetar med 

uppföljning av läkemedel till äldre. Genom att göra intervjuer hoppas vi kunna få en bättre 

överblick hur uppföljningar utförs. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur hälsocentraler och vårdcentraler inom Gävleborgslän 

arbetar med uppföljning av äldres läkemedelsanvändning. 

Frågeställningar 

 Hur fungerar läkemedelsuppföljning av äldres läkemedelsanvändning inom 

verksamheten? 

 Arbetar verksamheten efter några specifika riktlinjer eller rutiner vid 

läkemedelsuppföljning? 

 Vilka faktorer anser vårdenhetscheferna bidrar till att det fungerar bra? 

 Vilka faktorer bidrar till att det fungerar mindre bra? 

 

METOD 

Design 

Studien var deskriptiv och genomfördes som en intervjustudie. Data bearbetades kvalitativt 

med hjälp av innehållsanalys. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer med vårdenhetschefer på 

vårdcentraler/hälsocentraler i Gävleborgs län. En strukturerad intervjuguide som var 

utvecklad för studien användes (Bilaga 1). Guiden innehöll frågor om läkemedelsuppföljning 

hos äldre, förebyggande arbete om läkemedelsuppföljning inom verksamheten och vilka 

riktlinjer som används gällande uppföljning av läkemedel till äldre. En provintervju gjordes 

på två vårdenhetschefer för att undersöka om utformningen av frågorna var tillräckligt tydliga, 

synpunkter mottogs och små justeringar av frågorna gjordes efter granskningen. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Urval och undersökningsgrupp 

Alla vårdcentraler/hälsocentraler i Gävleborgslän inkluderades i studien. Urvalet av län 

gjordes utifrån att länet är känt av författarna och att det var praktiskt att identifiera länets 

verksamheter. Det finns 36 vårdcentraler/hälsocentraler i Gävleborgslän. Inget slumpmässigt 

urval gjordes utan alla verksamheter hade möjlighet att delta i studien.  

Det var sammanlagt 31 vårdenhetschefer som tillfrågades om deltagande i studien. Att antalet 

verksamheter är högre än vad antalet vårdenhetschefer är beror på att fem vårdenhetschefer 

ansvarar för flera vårdcentraler. Av dessa 31 vårdenhetschefer gav 16 samtycke till att delta i 

en intervju. Bortfallet var 15 vårdenhetschefer.  

Det var sex chefer som tackade nej på grund av tidsbrist samt att det var en olämplig tidpunkt 

då de arbetade mycket med information omkring influensavaccinationerna. 

Det var sex chefer som det ej gick att komma i kontakt med, under tidsplanen för intervjuerna 

och tre chefer tackade nej till deltagandet bland annat på grund av nyanställning 

 

Alla vårdenhetscheferna tillfrågades genom informationsbrev om möjlighet att delta i en 

telefonintervju. Den första kontakten togs genom informationsbrev som skickades ut via e-

post där efterfrågades samtycke och frivilligheten att delta tydliggjordes. En beskrivning av 

syftet med studien delgavs deltagarna samt ungefärlig tidsåtgång till intervjun. Vid 

överenskommelse med vårdenhetschefen bokades en tid in för telefonintervju. Deltagarna i 

studien garanterades anonymitet genom att inga namn på deltagare eller verksamheter 

namngavs i studien, endast författarna hade informationen i samband med intervjun.  
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Telefonintervjuerna skedde i ett slutet rum där endast författarna var närvarande. 

Intervjusvaren antecknades på papper under samtalets gång. Högtalartelefon användes för att 

båda författarna skulle kunna ta del av intervjuerna och anteckna. Endast en i taget av 

författarna förde samtalet under intervjun.   

 

Dataanalys  

Intervjutexterna analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys där svaren kategoriserades in 

utefter frågeställningarna. Författarna började med att intervjutexterna läses igenom flera 

gånger för att få en känsla av helheten i materialet. Sedan bearbetades svaren för att finna 

skillnader och likheter i intervjusvaren. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna blev tydligt informerade genom ett informationsbrev som skickades ut via e-post 

ut till respektive vårdenhetschef. Där framgick syftet med studien och att deltagandet var 

frivilligt och konfidentiellt och kunde avbrytas om så önskades. Deltagarna informerades om 

hur lång tid intervjun skulle ta och att allt material presenteras så att svaren inte kan härledas 

till någon specifik enhet, eller deltagare. Forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna 

granskade och godkände projektbeskrivningen för studien. 

 

 

RESULTAT 

Studiens resultat redovisas i löpande text utifrån frågor som användes under intervjun. 

Direktcitat från intervjuerna användes för att styrka resultatredovisningen.  

 

Läkemedelsuppföljning inom verksamheterna     

 

Det var 11 av cheferna som ansåg att de hade en undermålig struktur med rutiner och 

riktlinjer när det gäller att ha kontinuerliga läkemedelsgenomgångar. De ansåg att det fanns 

för lite med tid avsatt för genomgångar.  Cheferna ansåg vidare att det behövs ett större fokus 
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på hur viktigt det är med uppföljningar av läkemedel till äldre, då det på sikt kan skapa färre 

läkemedelsrelaterade problem. 

 

En av cheferna uttryckte följande; 

”Idag är det brister i rutinerna som påverkar till att läkemedelsuppföljning inte görs i 

tillräcklig omfattning, sämst rutin har hyrläkarna som jag upplever det i alla fall” 

 

Fyra av cheferna poängterade att vid behandling med synonympreparat måste det vara extra 

tydlig information till patienterna. De påpekade att vid nya ordinationer finns alltid en ökad 

risk för missförstånd. Det är vanligt bland äldre att de tror att läkemedel som är synonyma 

med olika namn är olika läkemedel trots att de gör samma verkan.  

 

Det var så många som nio av cheferna som uppgav att de inte hade något förebyggande arbete 

kring uppföljning av läkemedel till äldre. En av dessa chefer tyckte att det är viktigt med 

förebyggande arbete gällande uppföljning av läkemedel till äldre men det pratas för lite om 

det inom verksamheten. Två av cheferna uppgav att provtagningar och blodtryckkontroller 

var det enda förebyggande arbete som deras verksamheter arbetade med. 

 

En av cheferna sa; 

”Inga planerade, följer provtagningar som digoxin inga andra som jag kommer på nu” 

 

Tio av vårdenhetscheferna antydde att det är vanligt att medicinlistor till äldre är inaktuella 

och inte uppdaterade. Det kan vara en orsak till att mediciner förnyas utan någon kontroll om 

dosen av läkemedlet behöver anpassas till patienten. Det är viktigt att inte läkemedlet har för 

dålig effekt eller att läkemedel ger för stark effekt som då gör större skada än nytta.  

 

En chef sa; 

”Så här ser det ut, jag kan tala om att åtta av tio har felaktiga medicinlistor” 

 

Det var fyra av vårdenhetscheferna som ansåg att de har en fungerande rutin kring 

läkemedelsuppföljningar till äldre i deras verksamheter. De menade att en stark bidragande 

faktor till detta var att verksamheten hade sjuksköterskor anställda som arbetar endast med 
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patienter inom hemsjukvården. På så sätt fick de en bra inblick i de äldres behandling och 

vilka läkemedel som de intar vilket underlättade vid en genomgång av deras mediciner. 

 

Det har även varit till god hjälp att konsultera expertis vid läkemedelsuppföljningar. Fem av 

vårdenhetschefer som ansåg att det fungerat bra med läkemedelsuppföljningar i deras 

organisation har arbetat med olika projekt där syftet har varit att lära sig mer om 

läkemedelsgenomgångar. Dock har projekten främst riktat sig till äldre som är inskrivna i 

hemsjukvården eller bor på ett äldreboende så det är tyvärr många äldre som inte varit 

inkluderade i projekten. 

 

Alla vårdenhetscheferna ansåg att det finns mycket som kan förbättras när det gäller äldres 

läkemedelsbehandling. De påpekade vikten av att hela tiden utveckla arbetet omkring 

förskrivning och läkemedelsbehandling. Det kommer ständigt nya läkemedel vilket gör att det 

är viktigt med kunskap om läkemedelseffekter hos äldre. På grund av brister angående 

läkemedelsuppföljningar krävs det stora insatser för att införa nya rutiner som förbättrar 

kontinuiteten av uppföljning av läkemedel till äldre. Men det krävs också att de nya rutinerna 

upprätthålls för att skapa kontinuitet i uppföljningar av läkemedel så att inte verksamheten 

faller tillbaka till ineffektiva rutiner där det brister i läkemedelsuppföljningen. 

 

En av cheferna uttryckte; 

”Nya rutiner måste upprätthållas så att inte arbetet går tillbaka till sitt vanliga arbetssätt som 

inte är lika effektivt” 

 

Bidragande faktorer till att läkemedelsuppföljningar fungerar bra 

 

Det var sex av cheferna som svarade att en viktig bidragande faktor till en bra 

läkemedelsuppföljning är att det finns en bra samverkan mellan olika vårdenheter såsom 

primärvård och sjukhus. Sex av vårdenhetscheferna poängterade att det är viktigt med ett bra 

samarbete mellan distriktssjuksköterskor och läkare. Det underlättar för patienten om olika 

yrkeskategorier intresserar sig och tar till vara andras synpunkter. Det behövs ett större 

intresse angående läkemedelsuppföljningar för att det ska vara en bra och fungerande 

organisation. 
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Det framkom av intervjun att det har varit till god hjälp att konsultera expertis vid 

läkemedelsuppföljningar. Fyra av cheferna framhöll apotekarens kunskap som värdefull när 

genomgångar av äldre patienters läkemedel gjordes. De ansåg att apotekaren kan bidra med 

en större kunskap angående läkemedel och kan underlätta för läkaren som inte har tiden att gå 

igenom varje läkemedelslista grundligt. Fem av cheferna uppgav önskemål om att få tillgång 

till apotekarens kunskaper.  

 

En av cheferna sa; 

”Önskvärt är mer tid till läkemedelsgenomgång för främst läkare och att vi får ha ett fortsatt 

samarbete med apotekare, det har faktiskt fungerat väldigt bra” 

 

Det var fyra av vårdenhetscheferna som uppgav utbildning som en viktig bidragande faktor 

till att läkemedeluppföljning skall fungera bra. Genom de projekt som verksamheterna arbetat 

med har aspekten på utbildning framkommit som en viktig del, för att även sjuksköterskor och 

distriktssjuksköterskor ska kunna arbeta med att förbättra uppföljningar av äldres läkemedel. 

Sjuksköterskor som arbetar nära patienterna behöver stöd av läkarna som visar intresse och 

entusiasm i sjuksköterskornas arbete med äldre. Sex av vårdenhetscheferna ansåg även att om 

det finns bra rutiner kring uppföljningar av läkemedel mellan olika vårdenheter ger det en 

bättre överblick över patienters vård och läkemedelsbehandling. Projekten som 

verksamheterna deltagit i har haft ett bra samarbete mellan kommun och landsting för att 

kunna nå ut till så många riskpatienter som möjligt. 

 

En av cheferna sa; 

”Om det brister i samarbete så fungerar det ju inte, man ska ju inte behöva leta 

informationen mellan vårdenheterna” 

 

Det var två av cheferna som även pekade på vikten av att aktualisera äldre riskpatienter där 

medicinrelaterade problem som förvirring och fall kan bero på stort intag av läkemedel. En 

bidragande faktor till att förebygga medicinrelaterade problem kan vara regelbundna möten 

mellan hemtjänst, biståndshandläggare, arbetsterapeut, psykosociala team och sjuksköterskor 

som gemensamt kan vårdplanera den äldres vård och fastställa vilka resurser som behövs. En 

av vårdenhetscheferna ansåg att arbetsplatsträffar är viktigt för att kunna diskutera kring 

äldres omvårdnadsbehov. 
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En vårdenhetschef betonade; 

”Det är viktigt att man pratar lokalt i grupp på arbetsplatsträffar, där man kan lyfta frågan 

omkring äldres läkemedelsbehandling och att synliggöra problem” 

 

Nio av cheferna nämnde kontinuitet som en viktig faktor till att genomgångar genomförs och 

att äldre då får en bra läkemedelsbehandling.  

 

En av cheferna framhävde; 

”Vi har alla ett ansvar att patienterna får kontinuitet med vårdgivaren” 

 

Det var tre vårdenhetschefer som pekade på att genom användning av systematiska 

genomgångar blir det lättare att hitta felaktiga och olämpliga läkemedel. För att uppföljningen 

skall fungera krävs det att ansvarig doktor är aktiv och är beredd att gå igenom medicinlistor 

grundligt. Läkaren behöver också ha ett bra samarbete med distriktssjuksköterskor som har ett 

nära patientarbete.  

 

Det var två av cheferna som ansåg att apodos är ett bra alternativ vid läkemedelsbehandling 

genom att det då en gång per år krävs en förnyelse av alla recept och det ger ett bra tillfälle till 

en ordentlig genomgång av patientens läkemedel. 

 

Bidragande faktorer till att läkemedelsuppföljningar fungerar mindre bra 

 

En annan aspekt som framkom vid intervjun var önskemål om ett gemensamt journalsystem 

som inkluderar alla vårdinstanser. Cheferna ansåg att en sammanhållen journal skulle 

underlätta för både patienterna och de vårdgivare som behöver få tillgång till informationen 

för att kunna ge en bra behandling. Det är också önskvärt med en gemensam 

läkemedelsmodul. 

  

En av vårdenhetscheferna menade att; 

”Det skulle vara bra att ha samma journalsystem och samma läkemedelsmodul, det skulle 

vara mycket enklare att arbeta då” 
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Det var fem av vårdenhetscheferna som ansåg att det är svårt att veta om läkemedelslistor är 

aktuella i och med olika journalsystem inom olika vårdenheter. Läkemedelsadministrationen 

försvåras genom att läkare inte kan läsa hela journalen. Journalsystem mellan vårdenheter är 

inkompatibla och gör att de inte kan läsas av sjukvårdspersonal mellan olika instanser som 

primärvården och sjukhus. På grund av att de inte har tillgång till journalen kan viktig 

information om patienten gå förlorad. Fem av cheferna framhävde dessutom att det ofta 

uppstår fel och oordning i läkemedelslistorna när det är många olika vårdenheter inblandade 

och att det blir brister i överrapporteringen mellan vårdinstanserna. 

 

Det var sex av cheferna som ansåg att tidsbrist är en bidragande orsak till att det är sämre 

kontinuerliga läkemedelsgenomgångar samt att brist på ekonomiska resurser till 

verksamheterna är ett problem. Ett annat problem som framkom är den låga bemanningen 

inom organisationerna. Genom ekonomiska resurser kan verksamheterna öka bemanningen 

som på sikt kan ge mer tid till läkemedelsgenomgångar. Det finns inte resurser inom 

verksamheterna för att kunna ha kontinuerliga läkemedelsgenomgångar i den omfattning som 

önskas idag. 

 

Det var en av de intervjuade cheferna som ansåg att läkemedelsuppföljning till äldre inte är ett 

prioriterat område och att det får komma i andra hand. Det var åtta av cheferna som ansåg att 

dålig bemanning är en bidragande faktor till att dem inte hinner engagera sig i 

läkemedelsuppföljningar, det är främst bristen på stationära läkare som nämns, men även 

sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor saknas i tillräcklig omfattning. 

 

En av vårdenhetscheferna menade att; 

”Det är ofta dålig bemanning och det är tidsbrist att få in processen med en ny rutin i det 

dagliga arbetet. Det krävs alltid extra tid när nya rutiner ska föras in i vardagen” 

 

Sju av vårdenhetscheferna menade även att det var ett problem i organisationen med många 

tillfälliga/inhyrda läkare. Ordinarie läkare har ofta större inblick i patienters läkemedel än 

inhyrda läkare som har mindre tid över till kontinuerliga läkemedelsuppföljningar. Läkare 

som inte är stationära är heller inte lika insatta i verksamheternas rutiner då de ofta jobbar på 

många olika ställen där rutiner och riktlinjer skiljer sig åt. 
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En av cheferna sa; 

”Det fungerar sämre med läkemedelsuppföljning när många olika läkare är inblandade, det 

blir sämre inblick i patientens behandling” 

 

Vilka riktlinjer och rutiner använder sig verksamheterna av vid uppföljning av 

läkemedel till äldre 

 

Tio av de intervjuade cheferna angav att de visste om att det finns riktlinjer men inte vilka 

specifika riktlinjer som finns. De ansåg att det är svårt att veta i vilken omfattning riktlinjerna 

användes i deras organisation. Det har aldrig gjorts någon utvärdering av detta i deras 

verksamhet.  

Det var fem av cheferna som använde lokala riktlinjer angående läkemedelsuppföljning i sin 

verksamhet. Riktlinjerna har utarbetats genom olika projekt som handlat om äldre och 

läkemedel. De lokala riktlinjerna som finns används för att hitta riskpatienterna det vill säga 

de som äter fyra läkemedel eller mer. Fem av cheferna svarade att det är oklart hur 

gemensamma nationella riktlinjer används i verksamheterna. Fyra av vårdenhetscheferna 

nämnde främst läkemedelskommitténs rekommendationer och SBU:s rapporter. Trots att de 

inte kunde svara på om deras verksamhet använde nationella riktlinjer ansåg alla cheferna att 

det är viktigt att det finns riktlinjer och att verksamheterna arbetar utifrån samma riktlinjer.  

 

Det var sju av cheferna som sade sig lita på att läkare tar sitt ansvar gällande 

läkemedelsuppföljning. De sade att det är läkaren som har inarbetade rutiner på att 

läkemedelsuppföljning utförs.  

 

En av cheferna uttryckte; 

”Vi har ju inga lokala riktlinjer, men det här ligger ju under läkarens ansvar, och jag hoppas 

att de gör det de ska” 

 

Verksamheternas förebyggande arbete för att utveckla läkemedelsuppföljningar hos 

äldre 

 

Alla vårdenhetscheferna var ense om att mer tid och pengar behövs till verksamheterna för att 

kunna utveckla och fortsätta arbeta förebyggande med läkemedelsuppföljningar. Fem av 

cheferna nämnde att de har genom stimulansbidrag kunnat arbeta med olika projekt som rör 

genomgångar av äldres läkemedel. Dessa projekt skapat sig nya rutiner och de framhävde 
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vikten av att rutinerna upprätthålls. Cheferna ansåg även att det behövs ekonomiska resurser 

för att fortsätta med projekten i verksamheten annars det finns annars en risk att personalen 

faller in i gamla och icke ändamålsenliga rutinerna igen. 

 

Tre av cheferna poängterar att det inte finns tid för att arbeta med uppföljning av läkemedel.  

Fyra av cheferna svarade att de ansåg att utbildning är ett sätt att skapa bättre förutsättningar 

för nya rutiner. De menade att om personalen var uppdaterad angående läkemedelsbehandling 

till äldre kan det resultera i att rutiner inte blir inaktuella. 

 

En chef sa; 

”Det behövs också utbildning det kommer så mycket nytt hela tiden och vi måste hålla oss 

uppdaterade” 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka hur uppföljning av läkemedel till äldre på hälsocentraler 

i Gävleborgs län fungerar. Resultat visade att läkemedelsuppföljningar hos äldre inte utförs i 

tillräcklig omfattning idag. Det framkom ur intervjuerna med vårdenhetscheferna att det finns 

ett behov av kontinuerliga läkemedelsuppföljningar och en bra samverkan mellan olika 

vårdkedjor för att läkemedelsbehandlingen till äldre ska fungera optimalt. För att 

uppföljningar och genomgångar av äldres läkemedel ska bli bättre behövs en ökad kunskap 

angående äldre och läkemedel. Genom projekt som verksamheter har haft om läkemedel till 

äldre har positiva resultat framkommit såsom förbättrade läkemedelsuppföljningar.  

Resultatdiskussion  

Enligt en studie av SBU (2009) skulle äldres situation förbättras om det fanns rutiner som 

omfattade regelbundna kontroller av läkemedelsbehandlingens effekt. Detta bör ske hos varje 

enskild patient minst en gång per år (SBU: rapport, 2009). Resultat visar att det endast var ett 

fåtal verksamheter som följde riktlinjer kring uppföljning av läkemedel till äldre. De flesta 

riktlinjer som deltagarna använde sig av var lokala som utarbetades genom olika projekt. 

Flera av cheferna hade svårt att ange om det fanns några specifika riktlinjer som 

verksamheten använde sig av vid uppföljning av läkemedel några använde lokala riktlinjer. 
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Resultatet visade även att det är oklart hur väl gemensamma nationella riktlinjer används i 

verksamheterna. Flera av cheferna påpekade att frågan om vilka riktlinjer som används vid 

uppföljning av läkemedel till äldre i verksamheten var svår att svara på grund av att de inte 

var tillräckligt insatta i frågan. Det är anmärkningsvärt eftersom studier har visat att genom 

evidensbaserade riktlinjer för läkemedelsbehandlingar ökar kvalitén i vården genom att 

förskrivningen blir säkrare, effektivare och mer kostnadseffektiv (Kamps, StewartVan der 

Werf, Schuling, & De Jong, 2007).  

 

Enligt en studie av O´Mahony, & Gallagher, (2008) finns det två validerade screening verktyg 

Beers kriterier och IPET som kan vara till hjälp vid läkemedelsförskrivningen. Då dessa anger 

vilka läkemedel som är olämpliga att förskriva till äldre. Ingen av cheferna som vi intervjuade 

nämnde dock något av dessa instrument och inte heller om de använde sig av några andra än 

lokala riktlinjer som används vid förskrivning av läkemedel.  Det var 11 av 

vårdenhetscheferna i denna studie som inte kunde påtala några metoder som de använde sig 

av vid uppföljning av läkemedel till äldre. Resultatet har påvisat några hjälpmedel som kan 

underlätta i arbetet med läkemedels genomgångar bland dessa nämns Beers, IPET, medicin 

index, och symtomskattnings skalor (Ekberg-Karlsson, 2009). Det skulle underlätta om det 

kunde utformas en sammanställning av dessa olika hjälpmedel som sedan kan komma till 

användning vid läkemedelsuppföljningarna i verksamheterna. Socialstyrelsen har genom 

pågående arbete utarbetat indikatorer och föreskrifter som ska underlätta förskrivning av 

läkemedel samt vid uppföljning av läkemedel (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Resultatet visar att flera av vårdenhetscheferna i studien litar på att läkarna genomför 

läkemedelsuppföljningarna hos äldre. Cheferna påpekade att det är läkarens ansvar eftersom 

det är de som förskriver läkemedlet. Enligt Socialstyrelsen (2008) bör dock 

verksamhetschefen kontinuerligt följa upp läkemedelshanteringen inom sitt 

verksamhetsområde. En kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen ska göras minst en 

gång per år (Socialstyrelsen, 2008). Enligt resultaten i vår studie är det tveksamt om 

läkemedelsuppföljningar görs kontinuerligt då många av vårdenhetscheferna anger att det är 

brister i uppföljningen av läkemedel till äldre.  

 

Flera av cheferna påpekade vidare att hyrläkare har en sämre rutin på att genomföra 

regelbundna läkemedelsgenomgångar. Det skulle underlätta om hyrläkarna har en nationell 
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riktlinje angående uppföljning av läkemedel att följa. Det skulle göra det enklare för hyrläkare 

som arbetar inom många olika verksamheter att genomföra läkemedelsgenomgångar om det 

alltid är samma riktlinje att utgå ifrån oavsett vilken verksamhet hyrläkaren arbetar inom. 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är en bidragande faktor till att äldre drabbas av polyfarmaci är 

just bristande läkarkontinuitet och även avsaknaden av en gemensam läkemedelslista. De 

intervjuade cheferna svarade att det är viktigt för patienterna med kontinuitet med vårdgivaren 

och att olika läkare som är inblandade i behandlingen ökar risken för sämre 

läkemedelsuppföljning, då det idag är brister med dålig bemanning, tidsbrist och ekonomiska 

resurser är det svårt att uppnå dessa mål i dagsläget. Det skall inte spela någon roll för 

patienterna om hon/han träffar en stationär eller en hyrläkare eftersom uppföljning av 

läkemedel ändå skall genomföras adekvat.  

 

Flera av cheferna påpekade vikten av att kompatibla journalsystem och gemensamma 

läkemedelsmoduler ska utvecklas så att varje patient kan få en enhetlig journal som behöriga 

inom olika vårdinstanser har tillgång till. Det skulle underlätta samarbetet mellan 

vårdinstanserna och ge en bättre överblick över äldres läkemedelsbehandling. 

Detta stöds i en tidigare utförd studie. Enligt Palen, Raebel, Lyons, & Magid, (2006) 

medverkar olika journalsystem till att överblicken över patienternas läkemedelsbehandling 

försämras. Icke kompatibla system bidrar även till att samarbetet mellan olika 

vårdgivare/enheter såsom mellan sjukhus och primärvården försvåras. Våra egna personliga 

erfarenheter stämmer även de väl överens med detta. Vi har i vårt yrkesliv inom primärvården 

mött många anhöriga och patienter som undrar vad som åtgärdats på sjukhuset. Frågor 

angående behandling och läkemedel är vanligt. När man behöver ge information till 

patienterna och närstående underlättar det att man kan gå tillbaka i journalen för att se vad 

som gjorts och sagts vid tidigare vårdtillfällen. Enligt en studie av Mansur, Weiss, Hoffman, 

Gruenewald, & Beloosesky, (2008) har det ofta blivit förändringar i läkemedelsbehandlingen 

när en patient varit inlagd på sjukhuset. Uppföljningar av den ändrade behandlingen läggs ofta 

över på primärvården. Primärvården kan ha svårt att få fram i journalsystemet de aktuella 

åtgärder som har utförts på sjukhuset. På grund av att sjukhusen dokumenterar i ett annat 

journalsystem, kan detta leda till att patienten får en sämre kontinuitet i vården. 

 

Enligt Nazareth, Burton, Shulman, Smith, Haines, & Timberall, (2001) är det också viktigt 

med ett samarbete mellan olika vårdinstanser såsom primärvård, sjukhus och farmaceut för att 
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uppkomsten av medicin relaterade problem ska minska. Att sådant samarbete är viktigt tycker 

även vårdenhetscheferna i denna studie, då det är en bidragande faktor till en bättre 

läkemedelsuppföljning och bättre överblick i patienters vård och läkemedelsbehandling.  

Resultat visar att det råder en stor brist mellan vårdkedjorna när det gäller samarbetet med 

läkemedelsuppföljningar. Men även samarbetet inom verksamheterna måste bli bättre såsom 

mellan distriktssjuksköterskor och läkare. Det krävs att alla inblandade vårdgivare arbetar 

med gemensamma mål för att patienterna ska få en bra läkemedelsbehandling.  

 

Resultatet visar att genom samarbete med apotekare skulle arbetet med 

läkemedelsuppföljningar underlättas vilket flera av vårdenhetscheferna påpekar. Det blir en 

tryggare genomgång av de äldres läkemedel. Då farmaceuten har kunskap om läkemedel och 

dess effekter. De har ofta mer tid att avsätta för läkemedelsgenomgångar än vad läkaren har. 

Enligt en studie av Holland, Desborough, Goodyer, Hall, Wright, & Loke, (2007) har det 

påvisats att patienters läkemedel reducerats i antal då en farmaceut varit delaktig i 

läkemedelsgenomgången och kunnat ta bort olämpliga läkemedel. Farmaceuten kan alltså 

bidra med ökad kunskap och respekt för läkemedlet. Enligt en studie av Clemson, Cumming, 

Kendig, Swann, Heard, & Taylor, (2004) är medicinuppföljning och läkemedelsreducering 

viktiga förebyggande åtgärder för att bland annat minska läkemedels relaterade problem hos 

äldre. Det är därför ett problem att så många som nio av cheferna i denna studie angav att de 

inte har något förebyggande arbete när det gäller läkemedels uppföljning till äldre. De ansåg 

dock att det är något som verksamheterna bör diskutera för att utveckla nödvändiga rutiner 

kring detta. En vårdenhetschef har ansökt om stimulansmedel för att kunna ta hjälp av en 

farmaceut som kan bidra med ett förebyggande arbete med uppföljning av läkemedel till 

äldre. 

 

Resultat visar att det är viktigt att verksamheterna får utrymme med att utveckla ett 

förebyggande arbete för att minska patienters medicinrelaterade problem som polyfarmaci. 

Resurser till ett förebyggande arbete är en brist idag inom verksamheterna. Studien av, 

Simonsson & Feinberg (2005) poängterats att den äldre befolkningen lider en stor risk att få 

medicinrelaterade problem som fysiologiska förändringar, förekomst av flera sjukdomar och 

hög läkemedelskonsumtion.   
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Några av vårdenhetscheferna ansåg att utbildning är ett sätt att skapa förutsättningar för nya 

riktlinjer och rutiner. För att riktlinjerna och rutinerna inte skall bli inaktuella är det viktigt att 

verksamheterna är uppdaterad angående läkemedelsbehandlingar till äldre. 

Utbildningsprogram och läkemedelsgenomgångar är en bra hjälp för att förbättra 

läkemedelsförskrivning till äldre (Lowe, Raynor, Purnis, Farrin, & Hudson, 2000). Även SBU 

påpekar vikten av ökad kunskap genom utbildning om äldre och läkemedel för att minska 

förskrivning av läkemedel (SBU rapport, 2003).  

 

Något som framkom i studien var att cheferna ansåg att sjuksköterskor har en bra inblick i 

sina hemsjukvårdspatienters läkemedelsbehandling och vilka läkemedel som de intar genom 

deras nära arbete med de äldre patienterna. Vilket bidrar till att sjuksköterskorna regelbundet 

kan utvärdera och följa effekten av läkemedel både av nyinsatta och läkemedel som intagits 

under en längre tid. Detta styrks av en studie av Griffiths, Johnson, Piper, & Langdon, (2004) 

där det slås fast att sjuksköterskor ofta har en regelbunden kontakt med patienterna och med 

mer kunskap kan överblicken av äldres läkemedelsanvändning och i och med detta chansen 

att identifiera problem med medicineringen som förbättras hos de äldre.  

 

Några av vårdenhetscheferna ansåg att det är av stor vikt att upptäcka riskpatienter det vill 

säga de patienter som intar många läkemedel, detta för att i tid förebygga läkemedels 

relaterade problem. Enligt studien av Cung & Dickman (2007) ökar risken för 

läkemedelsbiverkningar för äldre då de ofta behandlas med flera olika läkemedel samtidigt, de 

anser att det är viktigt att förebygga dessa biverkningar genom läkemedelsuppföljningar. I en 

studie av Fu, Liu & Christensen (2004) anger äldre att de upplever en sämre hälsa vid intag av 

många läkemedel. När vi samtalar med äldre angående deras mediciner påtalar de ofta att de 

intar många olika läkemedel och frågar oss om alla är nödvändiga, det underlättar med andra 

ord för oss distriktssjuksköterskor om vi vet att en läkemedelsgenomgång blivit gjord 

eftersom läkemedelslistan då ska vara aktuell. Vi kan då ge rätt information om 

läkemedelsanvändningen. Det är ett problem eftersom så många äldre har läkemedelslistor 

som inte är aktuella eller uppdaterade. Socialstyrelsen påpekar hur viktigt det är med rätt 

läkemedel och rätt läkemedelsdos till äldre och att det ska vara regelbundna 

läkemedelsgenomgångar och att de anser att inaktuella läkemedelslistor är en brist i äldres 

läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2003). Resultatet visar att vårdenhetscheferna anger 
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att äldres läkemedelslistor ofta är inaktuella. Flera av cheferna påpekade även vikten av att 

läkemedel behöver dosanpassas innan receptförnyelse.  

 

I samband med dosförlängning är det viktigt att varje läkemedel utvärderas för att se dess 

effekt. Läkemedelsgenomgången ger ett bra tillfälle för att optimera läkemedelsanvändningen 

hos äldre, då eventuellt olämpliga läkemedel kan tas bort (Stuijt, Franssen, Egberts, & 

Hudson, 2008). Vi anser att apodos underlättar läkemedelsbehandlingen hos äldre eftersom de 

får läkemedel delade och hemskickade som kan underlätta äldres självmedicinering. I 

intervjuerna framkom det av två vårdenhetschefer att de ansåg att apodos var ett bra alternativ 

för äldre och vid dosförnyelse en gång per år kan genomgång göras av den äldres läkemedel.  

Några av vårdenhetscheferna ansåg att det är viktigt med en tydlig information till patienterna 

vid behandling med synonympreparat. Vid nya läkemedels ordinationer ökar risken för 

missförstånd kring läkemedelsanvändningen. Enligt en studie av (Cargill, 2002) är det viktigt 

att äldre får rätt information kring sin läkemedelsbehandling då kan även självmedicinering 

stärkas, genom att patienten förstår sin behandling och kan följa läkemedelsordinationen. 

För att förenkla och göra det lättare för äldre att förstå sin läkemedelsbehandling kan både 

skriftlig och muntlig information ges (Lowe, Raynor, Purnis, Farrin, & Hudson, 2000). I en 

studie av McGraw & Drennan (2004) påvisas att det inte bara är i Sverige som problem 

angående hög läkemedelskonsumtion hos äldre existerar utan även i andra delar av världen är 

detta ett omfattande problem. Så mycket som 60 % av läkemedelsförbrukningen i Sverige 

utgörs av äldre individer över 65 år (Ekberg-Karlsson, 2009).  

 

Resultatet har visat att mer tid och pengar behövs för att få igång verksamheterna att arbeta 

systematiskt och strukturerat kring läkemedels genomgångar. Flera av cheferna påpekade 

även vikten av en ökad bemanning för att få mer tid till att utföra uppföljningar av äldres 

läkemedel. Socialstyrelsens stimulansbidrag har en bidragande faktor till att verksamheterna 

kunnat utföra projekt bland annat för genomgångar av äldres läkemedel. Bidragen har även 

ökat engagemanget angående äldre och läkemedel inom verksamheterna (Socialstyrelsen, 

2003). 

 

Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställning anser vi att telefonintervju var en bra datainsamlingsmetod. 

Telefonintervju är en billigare metod än enkätstudie för att samla in data och det är också en 
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praktisk metod om intervjun är kort och specifik. Det som kan vara en nackdel med 

telefonintervju är att det kan vara svårt för vissa grupper att kunna delta exempel de som inte 

har någon telefon eller för dem som har hörselproblem. Ett annat problem med telefon 

intervju är att man inte ser personen som intervjuas man ser inte kroppsspråk, ansiktsuttryck. 

När intervjuaren är okänd kan dock deltagarna vara sammanbets villig på telefon (Polit, & 

Beck, 2008). 

Bortfallet i studien kan ha påverkat resultatet genom att vi inte vet hur de som ej deltog 

arbetar med läkemedelsuppföljning. Resultatet kanske skulle ha varit mer positivt om 

bortfallet varit mindre. Men genom att vi har intervjuat mer än hälften av de tänkta deltagarna 

i studien och de intervjuer som vi genomfört har varit i spridda delar av Gävleborgslän får vi 

ändå en känsla av att det inte görs i tillräcklig omfattning. Då det har varit en dålig 

uppföljning av läkemedel till äldre i de flesta av verksamheterna där vi intervjuat 

vårdenhetscheferna. Bidragande orsak till bortfallet är det stora arbetet som 

vårdenhetscheferna har angående influensan (H1N1) med vaccinationer och  

information till allmänheten.  

Nackdelen med telefonintervjuerna var att det var svårt att ordagrant skriva ner vad som 

sades, dock har det som varit viktigt poängterats. Det är svårt att i förväg bestämma hur lång 

tid intervjun tar. Detta beroende på hur mycket deltagaren som intervjuas har att berätta. 

Fördelen med telefonintervju är att man kan ställa motfrågor och diskutera svaren samt att 

förklara frågor som deltagaren inte förstår. Genom telefonintervjuerna har vi fått en bra 

inblick i några verksamheters arbete med läkemedelsuppföljning. Vi anser att det behövs mer 

kunskap angående läkemedelsuppföljning och det skulle vara intressant att veta hur det ser ut 

i resten av Sveriges kommuner och landsting. Genom enkäter skulle man kanske på ett lättare 

sätt kunna nå ut till flera verksamheter och på så sätt få ytterligare kunskap om i vilken 

omfattning läkemedelsgenomgångar hos äldre genomförs i ett större perspektiv. En svaghet är 

också att intervjuerna inte spelades in vilket hade kunnat underlätta bearbetningen av svaren 

eftersom man då har kunnat gå tillbaks och lyssna på svaren flera gånger. 

 

Slutsats 

Denna studie uppmärksammar att mer tid, pengar och information behövs för att få igång 

verksamheterna att arbeta systematiskt och strukturerat kring läkemedelsgenomgångar. 

Socialstyrelsens stimulansbidrag har varit en bidragande faktor till att verksamheterna kunnat 

utföra projekt bland annat för genomgångar av äldres läkemedel. Bidragen har även ökat 
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engagemanget angående äldre och läkemedel inom verksamheterna det har också blivit en 

större medvetenhet att det finns brister angående äldre och läkemedel.  

Det skulle underlätta i det förebyggande arbetet om äldres läkemedelbehandling om alla 

kommuner och landsting arbetar med samma projekt.  

 

Förslag till vidare studier 

Förslag till fler studier skulle kunna vara att undersöka hur olämplig förskrivning skall 

undvikas. Det skulle också vara intressant att utvärdera olika förebyggande projekt angående 

uppföljning av läkemedel till äldre som verksamheterna arbetat med. Detta för att lyfta fram 

de positiva effekterna som visat sig behjälpliga i uppföljningar av läkemedel till äldre.  
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