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Sammanfattning  Av de läkemedel som förskrivs i Sverige, konsumerar de äldre 

över 65 år ca 40 %. Anledningen är att denna grupp drabbas av 
många sjukdomar och behandlas med fler läkemedel. Äldre får 
generellt sett annorlunda och fler biverkningar än yngre. Syftet 
med uppsatsen var att beskriva hur sjuksköterskan kan säkerställa 
en god farmakologisk omvårdnad hos äldre och uppmärksamma de 
konsekvenser som uppstår till följd av polyfarmaci. Studien 
utfördes som en litteraturstudie där 22 vetenskapliga artiklar 
granskades och analyserades varefter två teman framträdde. Dessa 
båda teman var förutsättningar för god farmakologisk omvårdnad 
och konsekvenser vid polyfarmaci. Läkemedelsrelaterade problem 
är en vanlig orsak till sjukhusinläggningar och fördröjer ofta 
utskrivningen. Läkemedelsbiverkningarna ökar med antalet 
konsumerade läkemedel. Den farmakologiska kunskapen upplevs 
som bristfällig bland sjuksköterskorna. Även kortare utbildningar 
ger ökad kunskap vilket leder till att fler läkemedelsrelaterade 
problem upptäcks och biverkningar rapporteras i högre grad.  
Utbildning och användande av bedömningsmallar kan därför 
förbättra den farmakologiska omvårdnaden.   
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Abstract  Elderly often have several diseases and treated with many drugs. 

They use about 40 percent of all prescribed medications in the 
country and get different and more adverse events than younger. 
The aim of the study was to describe how the nurse can ensure a 
good pharmacological nursing in the elderly and pay attention to 
the consequences that arise as a result of polypharmacy. The study 
was conducted as a litterature study there 22 scientific articles 
were reviewed and analyzed whereafter two themes were found. 
Those were conditions for pharmacological care and 
polypharmacy consequences. Drug related problems are a common 
cause of hospital admissions and delays often discharge. Adverse 
drug reactions increases with the number consumed medicines. 
The pharmacological knowledge is perceived as deficient among 
nurses. Shorter courses provide increased knowledge leading to 
more drug-related problems were discovered and side effects were 
reported more often. Education and use of assessment templates 
leads to improved pharmacological care.  
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Inledning 

I Sverige kommer antalet äldre över 65 år att öka dramatiskt de närmaste 20 åren. Enligt 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2009), förväntas antalet äldre stiga från 
1,6 miljoner till 2,3 miljoner. Äldre drabbas i stor utsträckning av sjukdom vilket ofta 
behandlas med läkemedel, något som i sin tur kan leda till polyfarmaci. Läkemedelsrelaterade 
problem (LRP) hos äldre kostar samhället miljardbelopp varje år. Många äldre får olämpliga 
läkemedel. Behandling av sjukdomssymtom kan vara svårt att skilja från biverkningssymtom 
eller fysiologiska förändringar till följd av det naturliga åldrande. Detta leder till ökad 
medicinering och helhetssynen försvåras vilket i sin tur kan leda till ett onödigt lidande och 
förlängda vårdtider (ibid.). 

Av de sjuksköterskor, som arbetade i äldreomsorgen år 2009, hade endast 1.6% 
specialistutbildning inom vård av äldre (Socialstyrelsen, 2012). För att sjuksköterskan ska 
kunna bedöma, åtgärda och utvärdera den äldre patientens behov behöver hon ha goda 
biomedicinska såväl som geriatriska kunskaper i farmakologisk omvårdnad. Stora delar av 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete bygger på att informera och undervisa patienten då 
Patienten har rätt att vara delaktig i sin vård och behandling och (ibid.). 

 

Bakgrund  

Geriatrisk omvårdnad 

Helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt är enligt Socialstyrelsen (2005), förutsättningar för 
god farmakologisk omvårdnad vilket framgår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Enligt 
Svensk sjuksköterskeförenings (SSF) (2003) etiska kod för sjuksköterskor ska hon/han 
tillgodose patientens omvårdnadsbehov, ha insikt om och förmåga att tillvarata det friska hos 
patienten. Hon/han ska dessutom ha goda kunskaper inom farmakologi och 
läkemedelshantering. Farmakologisk omvårdnad innefattar de bedömningar och åtgärder som 
sjuksköterskan utför i samband med läkemedelsbehandling. Begreppet innefattar samtliga 
moment inom läkemedelshanteringen samt uppföljning och dokumentation. Sjuksköterskan 
ska utbilda och informera patienten, och i vissa fall närstående, angående 
läkemedelsbehandlingen samt ge förutsättningarna för patienten att aktiv medverka i sin 
behandling (ibid.). 

Äldre utsätts för lidande helt i onödan på grund av olämpliga eller felaktiga läkemedel. Det 
kan handla om biverkningar eller att olika läkemedel integrerar med varandra och inte ger 
önskad effekt (Socialstyrelsen, 2012). Sjuksköterskans skall enligt Socialstyrelsens (2005) 
kompetensbeskrivning uppmärksamma patienters upplevelser av lidande och lindra detta 
genom adekvata åtgärder så långt det är möjligt.  

SBU (2009) redovisar i sin rapport att behovet av vård och omsorg ökat i omfattning och 
överförts från sjukhus till eget hem och särskilt boende. Äldre drabbas ofta av långvariga 
sjukdomar med en komplex hälsosituation som kräver avancerad behandling i hemmet vilket 
ökar behovet av kvalificerad omvårdnad. Äldre patienters symtom behandlas kortsiktigt i det 
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akuta skedet, utan att det finns ett helhetsbegrepp där planering med aktiv uppföljning finns 
med. För den enskilde patienten kan detta innebära både onödigt lidande samt försvåra och 
försena möjligheten till funktionell och medicinsk återhämtning. Det kan dessutom leda till 
förlängda vårdtider. Enligt Socialstyrelsen (2012) är biomedicinska geriatriska kunskaper en 
förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna göra bedömningar och åtgärda efter den äldre 
patientens behov i enlighet med god och säker vård. 

Hos äldre människor sker en rad naturliga fysiologiska förändringar (Kaufmann, 2011) till 
exempel nedsatt njur- och leverfunktion. Kroppsvikten minskar samtidigt som andelen fett 
ökar, något som leder till förlängd halveringstid hos fettlösliga läkemedel. Den relativa 
vätskemängden minskar så även albuminkoncentrationen. Sammantaget leder detta till att 
läkemedel fördelas i kroppen på ett annorlunda sätt jämfört med den yngre människan. En 
större mängd fritt läkemedel cirkulerar i blodet och kan leda till oönskade effekter i olika 
målorgan. Vissa läkemedel bryts ner i levern och då dess enzymsystem försämras ökar risken 
för läkemedelsinteraktioner. Njurens glomerulära filtration är reducerad upp till 70 % hos 
äldre.  De läkemedel som utsöndras via njurarna kan därför ge höga koncentrationer, med 
svåra biverkningar som följd vilket måste tas i beaktande vid läkemedelsbehandling. 
Läkemedelsbiverkningar orsakar många olika problem för de äldre då de kan drabbas av 
depression, gastrointestinala problem, sömnbesvär, yrsel, förstoppning och förvirring (ibid.). 

Då de flesta i Sverige går i pension vid 65 års ålder används denna gräns, enligt Larsson och 
Rundgren (2010) som en naturlig indelning mellan yngre och äldre. I arbetet valdes äldre att 
definieras enligt denna gräns. 

 

Polyfarmaci 

Enligt Socialstyrelsen (2010) definieras begreppet polyfarmaci som användning av fem 
läkemedel eller fler. Begreppet polyfarmaci tillämpas oftast för att definiera användandet av 
många eller för många läkemedel samtidigt (ibid.). Användandet av två eller fler läkemedel ur 
samma läkemedelsgrupp menar Rundgren och Dehlin (2004) kan också ses som polyfarmaci, 
eftersom kombinationen av liknande läkemedel kan vara onödig och öka riskerna för 
läkemedelsbiverkningar. Även läkemedel som tas utan medicinska indikationer, 
överdoseringar och läkemedel som skrivs ut för långa perioder kan klassas som former av 
polyfarmaci (Planton & Edlund, 2009).  

Det finns många faktorer som enligt Lacasse (2011) ökar riskerna för polyfarmaci såsom brist 
på kunskapen om riskerna med många mediciner, olika förskrivare, självmedicinering med 
receptfria läkemedel och naturläkemedel. Kaufman (2011) menar att användandet av flertalet 
läkemedel ibland kan ses som lämplig polyfarmaci då det finns forskningsbaserade 
rekommendationer för kombinationer av flertalet läkemedel vid behandling av till exempel 
diabetes, KOL och hjärtsvikt (ibid.). Polyfarmaci kan därför vara nödvändig men problemen 
uppstår då läkemedelsförskrivningarna är onödiga eller direkt olämpliga (Planton & Edlund, 
2009). Risken för biverkningar ökar drastiskt med ökad ålder och större antal läkemedel enligt 
Lindsey (2009) och det är de äldre som drabbas av läkemedelsbiverkningar i högre 
utsträckning än de yngre då de behandlas med många läkemedel på grund av att de lider av 
fler sjukdomar (Larsson & Rundgren, 2010).  
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För att höja kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning kan bland annat 
läkemedelsgenomgångar genomföras (SBU, 2009). Vid misstanke om läkemedelsrelaterade 
problem skall vårdgivaren erbjuda en enklare läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:9). Om problemen kvarstår skall erbjudande om 
fördjupad läkemedelsgenomgång ges. Beer’s kriterier (American geriatrics society updated 
Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults, 2012) är ett 
internationellt och vedertaget instrument för att bedöma läkemedelsbehandlingen hos äldre 
med hänsyn till enskilda olämpliga läkemedel samt rekommendationer vid behandling av 
vissa diagnoser. I Sverige används socialstyrelsen kvalitetsindikatorer för att mäta och följa 
läkemedelskvaliten (Socialstyrelsen, 2003). Indikatorerna arbetades fram för att användas som 
ett instrument vid bland annat läkemedelsgenomgångar. För att lösa problemen kring äldres 
läkemedelsbehandling krävs dock en rad olika insatser enligt SBU (2009) som bland annat 
nämner förbättringar av informationshantering och samarbete mellan olika vårdaktörer och 
personalkategorier som samverkar runt patienten. Under de senaste 20 åren har 
läkemedelsförskrivningen ökat hos äldre framför allt hos de som bor på särskilda boende men 
också även hos de som bor i ordinärt boende. Dessa grupper av äldre använder drygt 40 % av 
alla läkemedel som förskrivs vilket i genomsnitt är 8-10 läkemedel dagligen (ibid.). Den 
främsta orsaken till att förskrivningen ökat är enligt Socialstyrelsen (2010) att nya läkemedel 
och behandlingar introducerats och att sjukvården idag har större möjligheter att behandla de 
sjukdomar som äldre drabbas av. Samtidigt ökar risken för läkemedelsinteraktioner och 
biverkningar vilket leder till ökad risk för sjukhusinläggningar. Enligt farmaceutiska 
specialiteter i Sverige (FASS) (2013) är upp emot 30 % av sjukhusinläggningarna orsakade av 
läkemedelsbiverkningar till följd av polyfarmaci. De som bedriver verksamhet inom hälso- 
och sjukvård ska enligt Läkemedelsförfattningen (LVFS 2012:14) rapportera allvarliga och 
oförutsedda biverkningar till Läkemedelsverket. I den nya läkemedelsförseskriften har 
sjuksköterskan skyldighet att rapportera alla biverkningar, även misstänkta. 
Biverkningsrapporterna sammanställs och analyseras i syfte att kvalitetssäkra 
läkemedelsanvändningen.  

 
Problemformulering 

Inom hemsjukvården är de äldre överrepresenterade och den farmakologiska omvårdnaden en 
stor del av sjuksköterskans arbete. Dessutom vårdas många äldre på akutsjukhus som ett led i 
att vi blir äldre och sjukare. Kliniska läkemedelstester utförs ej på äldre av etiska skäl och 
därför saknas relevant forskning inom området. Samtidigt är tillgången till 
specialistsjuksköterskor inom vård av äldre mycket bristfällig. Dessa faktorer försvårar 
sjuksköterskans arbete med bedömning, behandling och konsekvenser för en god 
farmakologisk omvårdnad av äldre.  

 

Syfte                                                                                  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskan kan säkerställa en god 
farmakologisk omvårdnad hos äldre och uppmärksamma de konsekvenser som uppstår till 
följd av polyfarmaci.  



4 
 

Metod 

Datainsamling 
Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) 
innebar en systematisk sökning av tidigare genomförda studier som svarade mot ett specifikt 
syfte och/eller frågeställningar. Sökningen påbörjades 2013-02-12 och vetenskapliga artiklar 
söktes i databaserna CINAHL och MEDLINE då dessa låg under ämnesguiderna omvårdnad 
och hälsa. Sökningen påbörjades brett med sökorden polypharmacy och elderly för att få en 
överblick över området vilket resulterade i allt för många träffar varför begränsningar gjordes. 
De inklusionskriterier som sattes var att artiklarna skulle vara forskningsartiklar samt 
publicerade mellan 2008-2013. Deltagarna i studierna skulle vara 65 år eller äldre. Vidare 
skulle artiklarna vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier användes inte då detta kunde 
leda till att relevant litteratur missades. Sökorden som användes var ”MeSH”-termerna och 
”headings”: polypharmacy, elderly, consequences, risk, intervention, nursing, drug related 
problem, adverse drug reaction, nurse, drug-drug interaction, drug interaction, medication 
review och reporting. För att få både bredd och djup användes sökorden i olika kombinationer 
som ledde till ett flertal dubbletter vilka inte redovisas i sökhistoriken. Flera 
sökordskombinationer ledde inte till träffar som passade syftet och dessa är uteslutna i 
sökhistoriken. Sökordsöversikten redovisas i tabell 1, bilaga A. Träffar på respektive sökord 
redovisas i sökhistoriken, tabell 2, bilaga B. De titlar som svarade bäst mot syftet granskades 
och resulterade i 206 lästa abstract. Flertalet artiklar beskrev polyfarmaci utifrån farmaceuters 
perspektiv och endast de artiklar som var relevant för sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
valdes. Urval ett resulterade i 53 artiklar och de som inte ansågs stämma överens mot syftet 
och frågeställningen sparades för att eventuellt användas i diskussionsdelen av resultatet. 
Manuell sökning användes och resulterade i tre artiklar. Urval två resulterade i 21 kvantitativa 
studier, samt en kvalitativ studie som svarade mot syftet vilka granskades med hjälp av en 
kvalitativ och en kvantitativ bedömningsmall enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 
Artiklarna delades in i hög, medel- och låg vetenskaplig kvalitet. Endast artiklar med hög- och 
medel vetenskaplig kvalitet framkom bland artiklarna i urval två. Artiklarna som valdes var 
publicerade de senaste sex åren med undantag av en artikel som var publicerad för sju år 
sedan då den ansågs ge tyngd åt resultatet. Endast publicerade originalartiklar användes i 
resultatet för att säkerställa litteraturstudiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

Databearbetning 

Valda artiklar lästes var för sig för att undvika risk för påverkan av varandra och löpande 
anteckningar gjordes om artiklarnas innehåll, syfte och slutsats. Gemensamt gjordes därefter 
en artikelöversikt som redovisas i tabell 3, bilaga C. Artiklarnas innehåll diskuterades och 
bedömdes utifrån litteraturstudiens syfte. Fakta som belystes i artiklarna visade genomgående 
ett liknande mönster då de tog upp biverkningar och interaktioner vid polyfarmaci, att 
polyfarmaci orsakade sjukhusinläggningar och att behovet av utbildning var stort bland 
sjuksköterskorna. De teman som urskildes var förutsättningar för god farmakologisk 
omvårdnad och konsekvenser vid polyfarmaci. Dessa teman redovisas i resultatet.
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Resultat 

Konsekvenser av polyfarmaci 

LRP är en dominerande orsak till sjukhusinläggningar av äldre (Olivier, Bertrand, Tubery, 
Lauque, Montastruc & Lapeyre-Mestre, 2009 & Somers, Robays, Vander Stichele, Van 
Maele, Bogaert & Petrovic, 2010). I Oliviers et al. (2009) studie över förekomsten av LRP i 
samband med sjukhusinläggningar visade resultaten att biverkningar orsakade av interaktioner 
mellan läkemedelsgrupperna analgetika, NSAID, psykofarmaka och antikoagulantia var 
vanligast. Även förekomsten av olämpliga läkemedelsförskrivningar var hög och en 
oberoende faktor till sjukhusinläggningar (Ruggiero et al., 2010). Somers et al. (2010) fann i 
sin studie på 110 äldre inneliggande patienter att antalet mediciner hade en betydande roll för 
inläggningarna, men inget samband kopplades mellan sjukhusinläggningar och Beer´s 
kriterier. 

Att polyfarmaci hos äldre är vanligt förekommande visar en studie av Marcum, Amuan, 
Hanlon, Aspinall, Handler, Ruby & Pugh (2012) där närmare hälften av de 678 äldre 
patienterna som lades in på sjukhus tog nio eller fler läkemedel och en tredjedel tog fem till 
åtta. Sjukhusinläggningar av 70 patienter kunde härledas till läkemedelsbiverkningar och 25 
av dessa kunde ha förebyggts då orsakerna var olämpliga läkemedelsförskrivningar, att 
patienterna inte följde den medicinska ordinationen samt undermålig uppföljning. De mest 
förekommande biverkningarna var bradykardi, hypoglykemi, fallolyckor och påverkan på den 
mentala hälsan (ibid.). Patienter på en geriatrisk avdelning och som upplevde biverkningar 
vistades, enligt Tangiisuran, Davies, Wright & Rajkumar (2012), längre tid på sjukhus än de 
som ej uppvisade biverkningar. Dessutom tog de fler läkemedel både vid inskrivningstillfället 
och under vårdtiden, än de som inte uppvisade biverkningar. Även Somers et al. (2010) såg 
att patienter som lades in för läkemedelsbiverkningar hade längre sjukhusvistelse än övriga 
äldre. 

Att antalet läkemedel var starkt förknippat med antalet sjukdomar visade  Ruggiero et al. 
(2010) i sin studie som pågick under ett års tid på ett äldreboende. Patienterna som lades in på 
sjukhus led av fler sjukdomar, tog fler läkemedel och var insatta på fler olämpliga läkemedel 
enligt Beer´s kriterier. Ju högre antal olämpliga läkemedel, ju högre risk för 
sjukhusinläggning. Ett tydligt samband fanns även mellan förekomst av biverkningar och 
antalet mediciner. Tangiisuran et al. (2012) kom fram till att läkemedelsbiverkningarna ökar 
med 3 % vid användandet av ett till tre läkemedel, 12 % vid 7-9 och 30 % vid användandet av 
16-18 läkemedel. Enligt Jyrkää, Enlund, Korhonen, Sulkava & Hartikainen (2009), var även 
risken för äldre att dö högre vid användandet av ett större antal läkemedel. Studien som 
utfördes på äldre patienter över 80 år, visade inte bara att överdriven polyfarmaci hade en 
inverkan på dödligheten under en femårs period utan även att det fanns en större sannolikhet 
att patienterna vårdades på institution. 

För äldre som blev svagare i takt med det naturliga åldrandet och av sjukdomar påvisade 
Yamashita, Jeon, Bailer, Nelson & Mehdizadeh (2011) att följderna blev en ostadigare gång 
och att risken för fallolyckor ökade. Antalet läkemedel den äldre hade visade sig också vara 
en stor riskfaktor för fall. Dock var inte risken att skadas vid fallolyckor högre vid 
användandet av många läkemedel eller användandet av psykofarmaka, vilket Baranzini et al. 
(2009) påvisade när de analyserade fallolyckor på ett vårdhem. Av 695 fallolyckor var 293 
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boenden involverade varav 141 skadade sig vid fallet. Av de som föll tog 98 % minst ett 
läkemedel och nästan 80 % använde fyra läkemedel och lika många använde minst ett 
läkemedel ur gruppen psykofarmaka. Sannolikheten att de använde psykofarmaka ökade med 
ökat antal läkemedel. Polyfarmaci var i sig inte den avgörande riskfaktorn vid fallrelaterade 
skador, men samband sågs när ett högt antal läkemedel användes tillsammans med 
fallskaderelaterade läkemedel vilka visade sig vara läkemedel mot hjärtarytmier och 
parkinsons sjukdom. 

Trots stora och allvarliga risker i samband med läkemedelsanvändning utryckte de äldre, 
enligt Moen, Bohm, Tillenius, Antonov, Nilsson & Ring (2008), tacksamhet över 
läkemedlens existens. Tack vare läkemedlen kunde de leva ett rikt liv trots sjukdomar vilket 
gjorde att de accepterade vissa negativa läkemedelseffekter och dessutom trodde de att 
biverkningar var ett mått på om de tålde läkemedlet eller inte. 

 

Farmakologisk omvårdnad  

Att säkerställa god farmakologisk omvårdnad kräver kunskaper, instrument och rutiner vid 
rapportering av biverkningar. Flera studier visade att sjuksköterskorna upplevde sin 
farmakologiska kunskap som bristfällig (John, Arifulla, Cheriathu & Sreedharan, 2012; 
Ekman, Petersson, Tågerud & Bäckström, 2012; Hansford, Gill, McLaren & Krska, 2009 & 
Ndosi & Newell, 2009). Det fanns en signifikant skillnad i farmakologisk kunskap bland 
sjuksköterskorna i Ndosi och Newells studie (2009) där lång erfarenhet och vidareutbildning 
visade sig vara säkra variabler för en högre farmakologisk kunskap. Studiens deltagare visade 
tillräckliga kunskaper avseende läkemedelsdosering, indikationer och biverkningar men 
bristfällig kunskap gällande farmakodynamik, farmakokinetik och läkemedelsinteraktioner. 
En kort utbildning i farmakologi räckte för att förbättra den farmakologiska omvårdnaden hos 
sjuksköterskorna (ibid.). För att höja den farmakologiska kunskapsnivån visade Lim, Chiu, 
Dohrmann & Tan (2010) i sin studie att en timmes utbildning räckte. I studien gavs 
undervisning i läkemedelshantering och biverkningar hos äldre vilket föregicks av ett 
skriftligt kunskapstest. Skriftligt undervisningsmaterial delades ut i samband med 
utbildningstillfället och efter fyra veckor återkom sjuksköterskorna för ett nytt uppföljande 
prov. Resultatet visade på genomgående förbättrade resultat och samtliga deltagarna i studien 
upplevde en högre kunskapsnivå och en större förståelse om biverkningar och äldre (ibid.). 

Trivalle et al. (2010) såg att utbildningsprogram kunde bidra till att minska förekomsten av 
LRP hos äldre. Under en vecka erhöll sjuksköterskor utbildning i förskrivning, biverkningar 
och hur dessa kunde identifieras och förebyggas. Sjuksköterskorna dokumenterade händelser 
som misstänktes vara läkemedelsrelaterade problem hos de 576 patienterna som deltog i 
studien. Läkare och farmaceut granskade dokumentationerna och upptäckte 223 misstänkta 
läkemedelsbiverkningar. De vanligaste förekommande var trötthet, fallolyckor, diarré, 
förstoppning, blödning, kräkning och andningssvårigheter. Av de 223 misstänkta 
biverkningarna kunde 62 ha förhindrats då felaktig dosering, ”dubbelterapi”, olämpliga 
läkemedel och interaktioner var de vanligaste orsakerna. Två studier (Bergqvist, Ulfvarson, 
Andersén-Karlsson & von Bahr, 2008 & Bergqvist, Ulfvarson & Andersén-Karlsson, 2009) 
visade att LRP identifierades i högre grad efter en dags utbildning i klinisk farmakologi. 
Bedömningsmallen Symptom Assessment Form (SYM) som innehöll frågor om symtom 
orsakade av vanliga läkemedel användes. Utbildningen i kombination med SYM resulterade i 
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att 59 betydelsefulla LRP, som annars inte hade upptäckts, identifierades hos 41 av 80 
patienter (Bergqvist et al., 2008). I Bergqvist et al.(2009) påvisades ett liknande resultat där 
86 LRP upptäcktes hos 53 patienter efter att sjuksköterskorna utbildats. Ett annat 
bedömningsverktyg användes i Gusdal, Beckman, Wahlström & Törnkvists (2011) studie för 
att identifiera riskfaktorer för osäker läkemedelshantering hos äldre. Med hjälp av Safe 
Medication Assessment (SMA)bedömdes 160 patienter som i snitt behandlades med sex olika 
läkemedel. Det visade sig att 70 % av patienterna inte var kapabla att beskriva sin 
läkemedelsbehandling. Hos en femtedel av patienterna fanns misstanke om biverkningar och 
risk för interaktioner och en tredjedel av patienterna kände att de med hjälp av handräckning 
kunde sköta sin medicinering. Hos 37 patienter kunde distriktssköterskan säkerställa och följa 
upp läkemedelshanteringen, samordna kontakten med andra vårdgivare samt informera och 
utbilda patienten kring dess läkemedelsbehandling. Genom att använda SMA upplevde 
distriktssköterskorna att de tillbringade mer tid med patienterna och fick information som de 
annars inte fått. Instrumentet skattades som tydligt, enkelt och relevant.  

Läkemedelsgenomgångar genomförs vanligtvis av läkare eller farmaceuter. Hansford et al. 
(2009) belyste sjuksköterskornas uppfattning om att själva hålla i läkemedelsgenomgångarna. 
Av sjuksköterskorna ansåg över 75 % att det var viktigt att de själva ledde genomgångarna. 
De fick en två timmars teoretisk utbildning och utbildningsmaterial vilket följdes av praktiska 
övningar i att utföra läkemedelsgenomgångar. Upplevelsen var genomgående att de kände sig 
osäkra innan utbildningen. Under två månader utövade de läkemedelsgenomgångar på 
patienter i primärvården. Efter utbildning och praktik, kände de sig markant mycket säkrare. 
Av de läkemedelsgenomgångar som gjordes av sjuksköterskor analyserades 120 och 
sammanlagt 117 avvikelser ledde 27 till medicinförändringar. En tredjedel av 
sjuksköterskorna uttryckte önskan om fortbildning och handledning. 

En studie gjord av Bäckström, Ekman & Mjörndal (2007) visade att utbildning riktad mot 
sjuksköterskor kring läkemedelsbiverkningar, hur de upptäcktes samt 
rapporteringsförfarandet, markant ökade medvetenheten kring läkemedelsbiverkningar. Tre 
lektioner gavs i studiens början och ytterligare tre efter sex månader. Sjuksköterskorna 
uppmanades att rapportera läkemedelsbiverkningar efter de tre första lektionerna och ett år 
framåt. Över hälften av sjuksköterskorna observerade minst en biverkning under studiens 
gång. En tredjedel av dessa sjuksköterskor rapporterade en eller flera biverkningar vilket var 
en ökning jämfört med året innan. I ytterligare en studie gjord av Ekman et al. (2012) visades 
att nästan 60 % av sjuksköterskorna var medvetna om sin nya uppgift som rapporterare av 
läkemedelsbiverkningar. De sjuksköterskor som rapporterade oftare hade genomgått någon 
form av utbildning i hur man rapporterade. Av de utbildade hade 30 % rapporterat minst en 
gång till skillnad från de utan utbildning där frekvensen endast var 11 %. John et al. (2012) 
fann att faktorer som uppmuntrade sjuksköterskorna till att utföra läkemedelsrapporteringar 
var patientsäkerheten, hur allvarlig biverkningarna var och upptäckten av tidigare okända 
biverkningar. Orsaker som hindrade rapporteringen var osäkerhet kring biverkningar, risken 
för felrapporteringar och osäkerhet kring rapporteringsförfarandet. Av de 91 sjuksköterskor 
som ingick i studien uppgav 85 att de observerat läkemedelsbiverkningar och åtta av dem 
hade skrivit rapporter. Samtliga som observerat biverkningar hade rapporterat direkt till 
ansvarig läkare (ibid.). 

Hudreaktioner, allmän sjukdomskänsla, gastrointestinala symtom och symtom från 
luftvägarna var de vanligaste biverkningarna som rapporterades av sjuksköterskorna enligt en 
studie av Conforti, Opri, D´Incau, Sottosanti, Moretti, Ferrazin & Leone (2012). 
Biverkningarna som rapporterades av sjuksköterskorna skilde sig från läkarnas vars rapporter 
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involverade vaskulära- respiratoriska- och muskuloskeletala systemet. Enligt Bäckström et al. 
(2007), var de vanligaste rapporterade symtomen neurologiska, gastrointestinala samt 
psykiska. I en studie av Chrischilles, VanGilder, Wright, Kelly & Wallace (2009) gjord på 
patienters egna upplevelser av läkemedelsbiverkningar, rapporterade 138 av 626 deltagare 
upplevda biverkningar och de vanligaste var gastrointestinala och symtom från centrala 
nervsystemet. Deltagarna tog i genomsnitt 8,5 läkemedel under det året studien pågick och 
mer än hälften av deltagarna behandlades med minst ett olämpligt läkemedel enligt Beer´s 
kriterier.  

På en geriatrisk öppenvårdsklinik gjordes en studie av Tulner, Frankfort, Gijsen, van Campen, 
Koks & Beijnen (2008) där läkemedelsbehandlingen utvärderades på 807 patienter varav 513 
behandlades med fler än fyra läkemedel. Alla läkemedelsrelaterade problem som bedömdes 
vara biverkningar eller läkemedelskombinationer som försämrade behandlingen, 
identifierades. Hos 300 patienter identifierades 398 potentiella interaktioner och 172 patienter 
uppvisade minst en biverkning. Förändringar i behandlingen avseende möjliga interaktioner 
föreslogs eller verkställdes hos 111 av de patienter som uppvisade minst en biverkning. Vid 
en uppföljning återkom 61 varav 49 mådde bättre eller visade kliniskt mätbara förbättringar 
på exempelvis njurfunktionen. Kombinationer av lugnande mediciner var de mest 
framträdande läkemedelsproblemen i denna geriatriska patientgrupp och en minskning eller 
utsättning av antingen det ena eller andra preparatet visade sig ha en dokumenterad positiv 
effekt hos en tredjedel (ibid.). 

 

Diskussion   

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kunde säkerställa en god 
farmakologisk omvårdnad hos äldre och uppmärksamma de konsekvenser som uppstod till 
följd av polyfarmaci. Artikelsökningen gjordes därför gemensamt vid fem olika tillfällen för 
att se om det kom fram fler artiklar. Sökorden polyfarmaci, äldre, risk, konsekvenser, 
intervention, omvårdnad, sjuksköterska, läkemedelsinteraktion, interaktioner, medicinsk 
genomgång, drogrelaterade problem, biverkningar och rapportering valdes utifrån syftet och 
användes i databaserna Medline och Cinahl. Det är möjligt att fler relevanta artiklar påträffats 
om fler databaser inkluderats i sökningen. Artiklarna begränsades så att de som inte var 
publicerade på engelska valdes bort, vilket kan ses som en svaghet i arbetet då engelska inte 
är vårt förstaspråk. För att minimera risken för feltolkning användes översättningsprogram. 
Nackdelen med begränsad sökning vad gäller publiceringsår var att relevanta artiklar 
publicerade tidigare än 2008 inte kom fram vid sökningen. Artiklarna som valdes ut 
representerade stora delar av världen som Italien, Sverige, USA, England, Förenade 
Arabemiraten, Australien, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Finland vilket bidrog till 
resultatets trovärdighet 

Samtliga artiklar lästes både gemensamt och individuellt vilket styrkte innehållet i 
litteraturstudien. Granskningen och graderingen gjordes med hjälp av bedömningsmallar 
enligt William och Stoltz (2006) och endast artiklar med graden medel eller hög användes för 
att ge ett trovärdigt resultat. Resultatet har under studiens gång lästs och kontrollerats mot 
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artiklarna. Under studietiden har kurskamrater kunnat läsa arbetet via seminarium med 
diskussionsforum som gett nya reflektioner och insikter. Sökningen gav många resultat där ett 
stort antal beskrev medicinhantering ur farmaceuter och läkares perspektiv. Dessa artiklar 
uteslöts eftersom de inte tillhörde sjuksköterskans arbetsområde. Även studier som berörde 
polyfarmaci eller LRP vid specifika sjukdomstillstånd valdes bort, något som kan ses som en 
fördel eftersom resultatet kan vara till nytta för samtliga äldre. Detta kan ha medfört att 
relevanta artiklar missades men ansågs som den mest hanterbara metoden.  

Att så få studier som berörde sjuksköterskans farmakologiska omvårdnad hittades var 
förvånande. Det kunde bero på att sjuksköterskan hade olika arbetsuppgifter runt om i världen 
och att vikten av sjuksköterskeledda läkemedelsgenomgångar samt kravet på farmakologisk 
utbildning blivit mer aktuellt de senaste åren vilket gjorde att tillräcklig forskning i ämnet 
saknades. Tillvägagångssättet i sökmetoden kunde också vara en bidragande orsak, då det 
kunde funnits andra relevanta sökord. Att flertalet dubbletter påträffades i sökningen kan tyda 
på informationsmättnad. Det hade varit önskvärt om fler kvalitativa studier påträffats under 
sökningens gång som berörde sköterskans delaktighet i läkemedelshanteringen hade 
framkommit 

Resultatdiskussion 

Polyfarmaci är vanligt förekommande och Marcum et al. (2012) visade att så många som     
45 % av de 678 patienter som lades in på sjukhus tog nio läkemedel eller fler. Olämplig 
förskrivning är en dominerande och vanligt förekommande orsak till oplanerade 
sjukhusinläggningar hos äldre (Marcum et al., 2012; Ruggiero et al., 2010 & Somers et al., 
2010) trots att dessa kan förebyggas genom regelbunden översyn av läkemedelsbehandlingen 
(Bergqvist et al., 2009). Läkemedelsgenomgångar förekommer allt oftare och ska, enligt 
SOSFS (2012:9), årligen erbjudas patienter som är 75 år och äldre, vilka konsumerar fem 
läkemedel eller fler och innefattar även de som har hemsjukvård eller bor i ett kommunalt 
boende. Beer´s kriterier är ett användbart hjälpmedel för att lättare kunna identifiera 
olämpliga läkemedel enligt Ruggerio et al., (2010). Beer´s kriterier kan dock vara svårt att 
använda sig av då flera läkemedel inte finns i Sverige. Trivalle et al. (2010) beskriver att när 
de använde sig av Beer’s kriterier för att se vilka mediciner som ansågs olämpliga, var det 
endast två läkemedel som användes och dessa ansågs ej som olämpliga enligt landets egna 
rekommendationer. Socialstyrelsen (2003) har publicerat svenska kvalitetsindikationer för 
äldres läkemedelsanvändning med kriterier/indikatorer som är tillämpliga för svenska 
förhållanden. Att använda det ena verktyget behöver dock inte utesluta det andra utan kan ses 
som ett komplement. 

Sjuksköterskorna kan även få god hjälp av bedömningsredskapen SYM och SMA (Berqvist et 
al., 2008; Bergqvist et al., 2009 & Gusdal et al., 2011) vilka visade sig vara användbara 
verktyg och då dessa är utformade i Sverige, direkt lämpade för våra verksamheter. SMA 
riktar sig till distriktssköterskor och innefattar bedömning vad gäller medvetenheten kring 
läkemedelshanteringen hos den äldre i primärvård och hemsjukvård. Om patientens tillstånd 
förändras kan viss läkemedelsadministrering inte vara möjlig och det är då viktigt att den 
anpassas genom att ändra beredningsform. En patient som har svårt att svälja kanske krossar 
mediciner som är utformade för att ge en jämn och långsam tillförsel, något som enligt 
Planton och Edlund (2009) leder till att läkemedlet inte har förväntad duration.  Även aktuell 
läkemedelslista bidrar till att säkerställa god farmakologisk omvårdnad eftersom patienten kan 
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ha fått läkemedel utskrivet av olika läkare och därför löper risk för övermedicinering eller 
dubbeldosering.  

Studier har visat att akuta sjukhusinläggningar av äldre kan bero på läkemedelsbiverkningar 
(Olivier et al., 2009; Ruggiero et al., 2010; Somers et al., 2010 & Tangiisuran et al., 2012). De 
flesta biverkningar är dock inte så påtagliga och kan därför vara svåra att upptäcka. Det kan 
bero på att de kan likna, och misstolkas som, sjukdomssymtom eller tecken på åldrande. 
Äldre, framför allt personer med demenssjukdom, kan också ha svårt att förklara sina besvär. 
Det är därför viktigt att ifrågasätta läkemedelsbehandling hos äldre och fundera över om det 
är till mer skada än nytta, då äldre ofta har fler sjukdomar än yngre. Patientens hälsotillstånd 
och livskvalitet bör vägas in i detta beslut (SBU, 2009). Etiska ställningstaganden är en viktig 
del i vården av äldre och när det gäller läkemedelsbehandling är det inte försvarbart med 
behandling som inte ger lindring. Att behandla alla symtom och sjukdomar som uppkommer 
till följd av det naturliga åldrandet kan istället orsaka onödigt lidande. Det är viktigt att 
sjuksköterskan i samråd med patient och närstående väger för- och nackdelar med 
läkemedelsbehandlingen när behandlingen inte längre är etiskt försvarbar. Användandet av 10 
läkemedel eller fler kan fungera för den enskilde patienten utan att denne upplever 
biverkningar medan två läkemedel kan vara för mycket för en annan. Dosen ska därför 
anpassas utefter den enskildes behov och den äldre bör ha sin läkemedelsbehandling under 
kortast möjliga tid för att undvika risk för interaktioner och biverkningar.  

Konsekvenser av polyfarmaci visade (Baranzini et al., 2009 & Yamashita et al., 2011) vara 
bland annat ostadig gång och en ökad risk för fallolyckor vilket steg med ökat antal 
läkemedel. Användandet av psykofarmaka var vanligt förekommande vid behandling med 
fyra läkemedel eller fler. Med stigande ålder ökar känsligheten för många av de läkemedel 
som påverkar centrala nervsystemet, främst psykofarmaka och opioider, vilka kan ge 
muskelsvaghet vilket ytterligare ökar fallrisken. SBU (2009) såg ett signifikant samband 
mellan höftfrakturer och användning/förskrivning av bensodiazepiner. Bensodiazepiner är 
enligt Lindsey (2009) de vanligaste förskrivna läkemedel vid oro och ångest trots att de äldre i 
mycket stor omfattning drabbas av de vanligaste biverkningarna vilka är sedering, 
minnesstörning och psykomotorisk effekt. Långvarig användning av bensodiazepiner på de 
äldre är kontraindicierat men har trots detta som stående ordination månader eller år i sträck. 
Bensodiazepiner används till natten för bättre sömn men kan försämra sömnmönstret för de 
äldre istället.    

Ingen enskild åtgärd kan lösa dagens problem med läkemedelsbehandling av äldre patienter 
utan det krävs flera samtidiga förändringar som rör informationshantering, rutiner och 
hjälpmedel för förskrivning och behandlingsuppföljning, distribution av läkemedel samt 
utbildningsinsatser. Avsaknad av studier leder till att äldre kan få behandlingsråd med 
bristande vetenskaplig kunskapsgrund. Forskningen behöver fokusera på effekten av preparat 
men också på förbättrad användning av befintliga läkemedel. Ur ett etiskt perspektiv är det 
svårt att forska på läkemedel och äldre då de skulle utsättas för stora risker. Trots detta behövs 
mer forskning då behandlingarna idag framförallt baseras på tidigare erfarenheter vilket ställer 
extra höga krav på kontinuerlig utvärdering och kritisk uppföljning av 
läkemedelsbehandlingen (SBU, 2009). Sjuksköterskan har en viktig roll i att kunna identifiera 
läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner (Bergkvist et al., 2008; Bergkvist et al., 
2009; Bäckström et al., 2007; Conforti et al., 2012; Ekman et al., 2012; Gusdal et al., 2011; 
Hansford et al., 2009; John et al., 2012; Lim et al., 2010 & Trivalle et al., 2010). Hon/han bör 
ha en bred kunskap om de läkemedel som anses olämpliga till äldre och vara uppmärksam på 
symtom som kan vara resultat av biverkningar och interaktioner. Vid en observerad 
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biverkning ska sjuksköterskan enligt Larsson och Rundgren (2010) notera tid och datum, 
dokumentera och beskriva patientens tillstånd och beteende samt mäta puls och blodtryck. 
Därefter skall hon i enlighet med LVFS (2012) rapportera den misstänkta biverkningen.  

Studier (Bäckström et al., 2007 & Conforti et al., 2012) visade på skillnader mellan vilka 
biverkningar sjuksköterskor och läkare rapporterade. Orsakerna kan bero på att 
sjuksköterskan följer patienten kontinuerligt och därmed lättare kan upptäcka förändringar i 
patientens status. Läkaren träffar endast patienten vid kortare möten vilket gör att det är 
sjuksköterskans observationer som ligger till grund för bedömning och åtgärder. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskan har uppdaterad kunskap om nya läkemedel, behandlingar och dess 
konsekvenser. Resultatet tyder också på att sjuksköterskorna upplever sin farmakologiska 
kunskap som bristfällig (Ekman et al., 2012; Hansford et al., 2009; John et al., 2012 & Ndosi 
& Newell, 2009) och det ses även en signifikant skillnad på kunskap där erfarenhet och 
vidareutbildning är säkra variabler för en högre farmakologisk kunskap (Ndosi & Newell, 
2009).  

Sjuksköterskan ska arbeta med patientsäkerhet och skydda patienten från att skadas under sin 
behandling. Kunskap kring läkemedelsrelaterade problem och polyfarmaci menar Kaufman 
(2011) är även viktig för annan personal kring patienten. I de fall då patienten inte klarar av 
sin läkemedelshantering är det delegerad omvårdnadspersonal som sköter administreringen. 
Det är därför viktigt att involvera och utbilda dem i riskerna med polyfarmaci och vikten av 
rätt läkemedelshantering. Genom ökad kunskap och medvetenhet kan nytillkomna symtom, 
till följd av biverkningar, upptäckas tidigare. 

Den låga andelen specialistutbildade sjuksköterskor med geriatrisk kompetens begränsar 
möjligheten att uppmärksamma förändringar och symtom orsakade av polyfarmaci 
(Socialstyrelsen, 2012). Detta kan leda till onödigt lidande och försämrad livskvalitet för den 
åldrande människan. Vidare menar Socialstyrelsen att en geriatrisk kompetens bör vara en 
självklarhet i all vård av äldre, en ståndpunkt som dock försvåras av arbetsgivarens brist på 
krav om specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården. Med dagens brist på kompetens 
är det svårt att möta den ökande andelen äldre vilka i allt större utsträckning vårdas på 
kommunala boenden eller i sina egna hem istället för på sjukhus. De äldre lider ofta av fler 
sjukdomar som inte sällan yttrar sig atypiskt; exempelvis urinvägsinfektion där de enda 
symtomen kan vara trötthet, yrsel och förvirring (Rundgren & Dehlin, 2004). 
Förvirringstillstånd är enligt (SBU, 2009) ett ovanligt symtom hos yngre, men vanligt 
förekommande symtom hos de äldre. 

 

Konklusion/Implikation 

Litteraturstudien visade att alltför många äldre behandlades med olämpliga läkemedel. 
Artiklarnas resultat tyder på att äldre konsumerar i genomsnitt fem läkemedel eller fler per 
dygn och då alltfler sjukdomar kan behandlas ökar också antalet läkemedel per person. I 
grunden är dock läkemedelsbehandling att betraktas som positiv då den bidrar till förbättrad 
hälsa och ökad livslängd men samtidigt ökar riskerna för oönskade effekter såsom 
biverkningar och läkemedelsinteraktioner  
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För att sjuksköterskan ska kunna säkerställa en god farmakologisk omvårdnad hos äldre krävs 
en rad olika åtgärder. Sjuksköterskorna upplever sig ha för lite kunskap inom farmakologi. De 
både behöver och har nytta av utbildning vad gäller läkemedelsbehandling och äldre, då 
konsekvenserna av polyfarmaci visar sig vara många och riskabla. Hon/han behöver hela 
tiden uppdatera sig vad gäller nya läkemedel, dess biverkningar och interaktioner med andra 
läkemedel. Sjuksköterskan har ett ansvar i att rapportera, kunna identifiera och 
uppmärksamma läkemedelsrelaterade problem enligt den nya lagen om 
rapporteringsskyldighet. För att säkerställa god farmakologisk omvårdnad och minska 
förekomsten av LRP krävs också att sjuksköterskan har ett gott samarbete med övriga 
vårdgivare som undersköterskor, vårdbiträden, läkare och farmaceuter. Patientens välmående 
ska vara i fokus och då den äldres status snabbt kan förändras krävs regelbundna 
uppföljningar i läkemedelsbehandlingen. Sjuksköterskan ska arbeta patientsäkert och skydda 
patienten från att skadas vid vård och medicinsk behandling. Behandlingen måste anpassas 
efter den enskildes behov och sjuksköterskan bör upplysa och informera den äldre om dennes 
specifika behandling och dess konsekvenser. All behandling ska ske i samråd med patienten 
och i de fall det behövs även med närstående och syfta till förbättrad livskvalitet. 
Sjuksköterskeledda läkemedelsgenomgångar har visat sig kunna bidra till detta, och det finns 
även framtagna verktyg som hon/han kan ta hjälp av.  

De sex svenska studierna visar att resultatet är överförbart till vården i Sverige. Artiklarnas 
resultat visar även att polyfarmaci är ett stort globalt problem och att det därför behövs mer 
forskning kring äldres läkemedelsbehandling. För att kvalitetssäkra läkemedelsförskrivningen 
och minimera riskerna borde ett gemensamt nationellt journalföringssystem vara tillgängligt 
för samtliga vårdgivare. Fler verktyg kan behöva utvecklas för att säkerställa en god 
farmakologisk omvårdnad. Gott samarbete mellan olika förskrivare behövs för att minska 
förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre. Få studier är gjorda på läkemedel och äldre 
vilket tyder på att fler studier behövs på denna patientgrupp. Den snabba utvecklingen inom 
hälso- och sjukvården ställer ökade krav på det yrkeskunnande och den kompetens som 
behövs för att möta dagens såväl som framtidens behov i vård av äldre. Ett problem idag är att 
den evidensbaserade kunskapen inte praktiseras i den kliniska verksamheten och det är en stor 
utmaning att implementera denna i vården. Ytterligare ett problem är att arbetsgivaren inte 
ställer krav på rätt kompetens eller uppmuntrar till forskningsbaserad vård.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt         Bilaga A 

Sökord Cinahl                              
Subject heading list 

Medline                    
MeSH-term 

Polyfarmaci Polypharmacy Polypharmacy 

Äldre Elderly (fritext) Elderly (fritext) 

Risk Risk (fritext)               
Risk* (fritext) 

Risk* (fritext) 

Konsekvenser Consequences (fritext)  

Intervention Intervention (fritext)  

Omvårdnad Nursing (fritext) Nursing (fritext) 

Sjuksköterska Nurse* (fritext) Nurse* 

Läkemedelsinteraktion Drug-drug interaction Drug-drug interaction 

Interaktioner Drug interaction Drug interaction* 

Läkemedelsgenomgång Medication review Medication review 

Drogrelaterade problem  Drug related problem 

Biverkningar  Adverse drug reaction* 

Rapportering  Reporting (fritext) 
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Tabell 2. Sökhistorik  

  

          Bilaga B:1 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

130212 Cinahl Polypharmacy 
(headings) 
Elderly 
(fritext) 

54 51 21 4 

130212 Cinahl Polypharmacy 
(headings) 
Elderly 
(fritext) 
Consequenses 
(fritext) 

14 13 1 0 

130212 Cinahl Polypharmacy 
(headings) 
Intervention 
(fritext) 

14 13 1 0 

130212  Cinahl Polypharmacy 
(headings) 
Nursing 
(fritext) 

38 18 4 0 

130212 Cinahl Polypharmacy 
(headings) 
Elderly 
(fritext) 
Risk (fritext) 

20 20 1 1 

130214 Medline Polypharmacy 
(MeSH) 
Elderly 
(fritext) 
Nursing 
(fritext) 

33 14 7 2 

130314 Medline Drug-drug 
interaction 
(MeSH) 
Nurse (fritext) 

2 1 1 1 

130307  Medline Drug 
interaction* 
(MeSH)  
Nurse* 
(fritext) 

40 9 2 1 

130307 Medline Drug related 
problem* 
(MeSH) 
Elderly 
(fritext) 

29 14 8 2 

130307 Medline Medication 
review 
(MeSH) 
Elderly  
(fritext) 

53 27 5 0 
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   Tabell 2. Sökhistorik                 Bilaga B:2 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

130329 Cinahl Polypharmacy 
(headings) 
Risk* (fritext) 

21 2 2 1 

130329 Medline Polypharmacy 
(MeSH)  
Risk* (fritext) 

50 5 1 1 

130408 Cinahl Drug 
interaction 
(headings) 
Elderly(fritext) 

23 8 3 1 

130408 Cinahl Drug-drug 
interactions 
(headings) 

26 2 1 1 

130408 Medline 
Utan 
åldersbe-
gränsning 

Adverse drug 
reaction* 
(MeSH) 
Reporting 
(fritext) 
Nurse*(fritext) 

52 9 5 4 

130322 Manuell 
sökning 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod              Bilaga C1 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2009 
 
Italien 
 
MEDLINE 

Baranzini, F., 
Diurni, M., 
Ceccon, F., 
Poloni, N., 
Cazzamalli, 
S., Costantini, 
C., Colli, C., 
Greco, L & 
Callegari, C. 

Fall-related 
injuries in a 
nursing home 
setting: is 
polypharmacy a 
risk factor? 

Att studera 
polyfarmacins betydelse 
i samband med 
fallskador. 

Kvantitativ, retrospektiv 
observationsstudie.   
293 fallskador rapporterades och 
orsakerna analyserades under tre 
och ett halvt år på ett vårdhem 
med 1198 patienter.  Sängbundna, 
bilateralamputerade, icke 
italiensktalande, dementa, de som 
gick på dagrehabilitering samt de 
som ramlat på grund av fysiskt 
handgemäng, exkluderades. 

Studien visade att 
läkemedelsinteraktioner 
och polyfarmaci ökade 
risken för fallrelaterade 
skador. 

         Hög 

2008 
 
Sverige 
 
MEDLINE 

Bergqvist, M., 
Ulfvarson, J ., 
Andersén 
Karlsson & 
von Bahr, C. 

A nurse-led 
intervention for 
identification of 
drug-related 
problems 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
sjuksköterskor kan 
identifiera 
läkemedelsrelaterade 
problem med hjälp av en 
ny strukturerad 
sjuksköterskeledd 
läkemedelsgenomgång 
och bedöma 
genomförbarheten och 
effektiviteten av denna 
modell. 

Kvantitativ interventionsstudie 
14 sjukhusavdelningar deltog i 
studien. Dessa var medicin, kirurg 
och ortopedikliniker samt en 
geriatrisk avdelning. Enkäter med 
inbjudan till studien samt 
kunskapsfrågor om farmakologi 
och attityder kring 
sjuksköterskors medverkan i 
patienternas 
läkemedelsbehandling besvarades 
av 42 sjuksköterskor.  Av dessa 
hade 17 möjlighet att delta vidare 
och 15 fullföljde studien.  De 
genomgick en endagars utbildning 
i farmakologi och lärde sig 
använda mallar för att bedöma 
patientens symtom, njurfunktion 
samt läkemedelsinteraktioner. 

Strukturerad 
sjuksköterskeledd 
läkemedelsgenomgång 
kan bidra till säkrare och 
mer effektiv 
läkemedelsbehandling. 

       Medel 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod               Bilaga C2 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2009 
 
Sverige 
 
MEDLINE 

Bergqvist, M., 
Ulfvarson, J & 
Andersén 
Karlsson, E. 

Nurse-led 
medication 
reviews and the 
quality of drug 
treatment of 
elderly 
hospitalized 
patients. 

Utvärdera om 
sjuksköterskor efter att 
ha fått utbildning i 
klinisk farmakologi kan 
förbättra kvaliteten på 
läkemedelsbehandlingen 
hos äldre inlagda 
patienter. 

Kvantitativ interventionsstudie 
Inneliggande patienter  ≥ 65 år på 
en medicinklinik under en 
tremånaders 
period räknades som 
interventionsgrupp. De patienter 
som låg inne tre månader tidigare 
räknades som kontrollgrupp. 
Sjuksköterskorna som arbetade på 
avdelningen erbjöds en endagars 
utbildning i farmakologi och 
kunskap att identifiera patienter 
med risk för 
läkemedelsbiverkningar med 
hjälp av Symptoms Assessment 
Form (SYM). Utfallsvariabler 
var: återinläggningar inom tre 
månader, inläggningar orsakade 
av läkemedel samt omfattningen 
av olämpliga läkemedel och 
läkemedelsbiverkningar funna av 
sjuksköterskorna.  

Efter utbildningen och 
med hjälp av SYM 
kunde sjuksköterskan 
identifiera 
läkemedelsrelaterade 
biverkningar som annars 
ej hade upptäckts. 

         Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                             Bilaga C3  

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2007 
 
Sverige 
 
Manuell 
sökning 

Bäckström, 
M., 
Ekman, E 
& 
Mjörndal, 
T. 

Adverse drug 
reaction reporting 
by nurses in 
Sweden 

Att undersöka om en kort 
specialutformad  
utbildning kunde vara 
användbar i 
sjuksköterskans arbete 
för att förbättra 
rapporteringsgraden av 
biverkningar.  

Kvantitativ studie. 
54 sjuksköterskor på tre 
medicinkliniker och en ortopedklinik 
deltog. Tre utbildningstillfällen gavs i 
början av projektet och tre efter sex 
månader vilka innehöll information 
och utbildning i farmakologi och 
läkemedelsrapportering. Efter första 
utbildningstillfället och 12 månader 
framåt rapporterade sjuksköterskorna 
läkemedelsbiverkningar. Inget 
bortfall rapporterades. 
 

Bättre 
biverkningsrapportering 
av sjuksköterskor skulle 
kunna förbättra den 
övergripande säkerheten 
kring 
läkemedelsbehandlingen. 

         Hög 

2009 
 
USA 
 
CINAHL 

Chrischille
s, E. A., 
VanGilder, 
PhD., 
Wright, K., 
Kelly, M & 
öWallace, 
B. A. 

Inappropriate 
medication use as 
a risk factor for 
self-reported 
adverse drug 
effects in older 
adults 

Att belysa sambandet 
mellan olämplig 
medicinering och 
självupplevda 
läkemedelsbiverkningar 

Kvantitativ, prospektiv kohortstudie 
med tre årliga uppföljningar. 
Deltagare från en vårdcentral valdes 
slumpmässigt ut utifrån 
inklusionskriterierna: 
 ≥ 65 år med begränsad 
rörelseförmåga och med fullständiga 
läkemedelslistor. Av de 2641 som 
mottog en enkät svarade 1955. 
Enkäten skickades ut ett respektive 
två år efter basenkäten. I enkäten 
tillfrågades om upplevda 
läkemedelsbiverkningar. 1237 var 
med och svarade på den sista 
uppföljningsenkäten.  

Insatser att förhindra 
läkemedelsbiverkningar 
genom att minska 
förskrivning av 
olämpliga läkemedel bör 
uppmuntras som ett 
komplement till att 
minska det totala antalet 
förskrivningar. 

         Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                            Bilaga C4 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2012 
 
Italien 
 
MEDLINE 
 

Conforti, A. 
Opri, S., 
D'Incau, P., 
Sottasanti, L., 
Moretti, U., 
Ferrazin, F & 
Leone, R. 

Adverse drug 
reaction reporting 
by nurses: 
analysis of Italian 
pharmaco-
vigilance database 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
rapporteringsmönster 
gällande 
läkemedelsbiverkningar 
efter att en ny författning 
trätt i kraft. 

Kvantitativ, retrospektiv studie 
där analys gjordes av 
sjuksköterskornas 
läkemedelsrapporter under sex år. 
Läkemedelsbiverkningar som 
bedömdes som säkra, misstänkta 
och möjliga, inkluderades i 
analysen. 

Studien visar att 
sjuksköterskorna är 
kapabla till att förbättra 
upptäckterna av 
läkemedelsbiverkningar. 

         Medel 

 2012 
 
Sverige  
 
MEDLINE 

Ekman, 
Elisabet., 
Petersson, G., 
Tågerud, S & 
Bäckström, M. 

Awareness among 
nurses about 
reporting of 
adverse drug 
reactions in 
Sweden 

Syftet med studien var 
att undersöka 
medvetenheten hos 
sjuksköterskorna 
gällande deras 
anmälningsplikt av 
läkemedelsbiverkningar 
och faktorer som 
påverkar rapporteringen. 

Kvantitativ studie där en enkät 
skickades till 753 slumpmässigt 
utvalda sjuksköterskor från 
vårdförbundets 75300 
medlemmar. Av de 753 tillfrågade 
svarade 453. Enkäten innehöll 
frågor om ålder, kön, yrkesår samt 
om man arbetade i hemsjukvård 
eller på sjukhus. Vidare innehöll 
den frågor om farmakologisk 
kunskap och motivationen 
gällande biverkningsrapportering. 
I slutet av formuläret fanns även 
utrymme för egna kommentarer. 
Information om de 40 % som ej 
svarade saknas. 

Utbildning i farmakologi 
skulle öka antalet 
rapporterade 
läkemedelsbiverkningar   

        Medel 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                            Bilaga C5 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighe
t 

2011 
 
Sweden 
 
CINAHL 

Gusdal, A., 
Beckman, C., 
Wahlström,. 
R., Törnkvist,. 
L 

District nurses' 
use for an 
assessment tool in 
their daily work 
with elderly 
patientens' 
medication 
management 

Att undersöka Safe 
Medication Assessment 
(SMA)s potential och 
användbarhet för 
distriktsköterskor i det 
dagliga arbetet med att 
kunna identifiera faktorer 
relaterade till osäker 
läkemedelshantering hos 
äldre. 

Kvantitativ, explorativ studie där 
850 distriktssköterskor fick en 
skriftlig inbjudan varav 38 
svarade och informerades om 
studien. 13 avböjde på grund av 
tidsbrist och resterande använde 
verktyget under tre till sex 
månader. 

Ett stort antal faktorer 
relaterade till osäker 
medicinanvändning 
identifierades av 
distriktsköterskorna med 
hjälp av SMA-verktyget. 

          Hög 

2009 
 
Storbritannien 
 
Manuell 
sökning 

Hansford, D., 
Gill, D. 
McLaren, J & 
Krska J. 

A training 
package for 
primary care 
nurses in 
conducting 
medication 
reviews: their 
views and the 
resultant outputs 

Att ta reda på 
sjuksköterskans syn på 
undervisningen och 
genomförandet av 
medicingenomgångar 
och att analysera 
dokumenterade problem 
i den farmakologiska 
omvårdnaden samt 
resultatet från 
sjuksköterskans 
läkemedelsgenomgångar 

Kvantitativ och studie där 
sjuksköterskor från 17 
vårdcentraler erbjöds 
farmaceutledd utbildning i 
medicinska 
läkemedelsgenomgångar. 
Studiematerial och en tvåtimmars 
utbildning och praktiska övningar 
delgavs deltagarna. Tre månader 
efter utbildningen skickades 
enkäter ut till de 81 
sjuksköterskorna där 64 deltog i 
utbildningen varav 38 svarade på 
efterföljande utvärdering.  

Farmaceutledd utbildning 
med teori och praktik var 
genomförbar och 
upplevdes som 
välkomnande av 
sjuksköterskorna. 
Läkemedelsgenomgångar 
ledda av sjuksköterskor, 
kan leda till förbättrad 
läkemedelsanvändning. 

          Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                            Bilaga C6 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2012 
 
Förenade 
Arabemiraten 
 
MEDLINE 

John, L.J., 
Arifulla, M., 
Cheriathu, J.J 
& Sreedharan, 
J. 

Reporting of 
adverse drug 
reactions: an 
exploratory study 
among nurses in a 
teaching hospital, 
Ajman, United 
Arab Emirates 

Att bedöma 
sjuksköterskans kunskap, 
attityd och 
genomförande av 
biverkningsrapportering 
samt faktorer som 
påverkar rapporteringen. 

Kvantitativ tvärsnittsanalys.  
110 sjuksköterskor på ett 
universitetssjukhus erbjöds att 
medverka anonymt. Exkluderades 
gjorde de som inte ville medverka 
eller de som lämnade under 
studiens gång, orsaker redovisas 
ej. 91 deltog slutligen i studien. 
Studien pågick under fyra 
månader. Kunskap, attityd och 
genomförande av 
biverkningsrapportering 
bedömdes i ett formulär som 
innehöll både förvalda svar och 
egna reflektioner. 

Det finns ett stort behov 
av åtgärdsprogram med 
tyngdpunkt på 
biverkningsrapportering 
för att uppmuntra 
sjuksköterskans 
deltagande kring 
kvalitetsarbetet av 
läkemedelsanvändningen
. 

         Medel 

2009 
 
Finland 
 
CINAHL 

Jyrkkä, J., 
Enlund, H., 
Korhonen, 
M.J., Sulkava, 
R. & 
Hartikainen, 
S. 

Polypharmacy 
status as an 
indicator of 
mortality in an 
elderly population 

Att bedöma om 
polyfarmaci (6-9 
läkemedel) eller 
överdriven polyfarmaci 
(≥ 10 läkemedel) kan 
vara indikatorer på 
dödlighet hos äldre 
personer. 

En kvantitativ, randomiserad, 
prospektiv kohortstudie som 
genomfördes i två faser, vardera 
fem år. Inklusionskriterierna var: 
≥ 75 år samt boende i Kuopio. Av 
700 deltog 601 personer. 
Bortfallet berodde på att 15 dog, 
84 valde att inte delta eller 
svarade ej. I den andra fasen 
följdes de 339 överlevande. Två 
metoder användes för att 
undersöka sambandet mellan 
polyfarmaci och dödlighet. 

Studien pekar på vikten 
av överdriven 
polyfarmaci som en 
indikator för dödlighet. 

           Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                            Bilaga C7 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2010 
 
Australien 
 
MEDLINE 

Lim, L.M, 
Chiu, LH., 
Dohrmann, J 
& Tan, K.-L. 

Registred nurses' 
medication 
management of 
the elderly in aged 
care facilities 

Att identifiera 
sjuksköterskors kunskap 
om medicinhantering och 
biverkningar hos 
patienter på äldreboende 
samt utvärdera ett 
utbildningsprogram för 
att öka den 
farmakologiska 
kunskapen och 
förebygga biverkningar 
hos äldre. 

Kvantitativ, explorativ icke-
randomiserad studie. 
Kvasiexperimentell utan 
kontrollgrupp. 58 sjuksköterskor 
från sju äldreboenden deltog. 
Skriftlig test gjordes före en 
timmes utbildning i 
farmakologisk omvårdnad och 
sjuksköterskorna erhöll ett 
fördjupningsmaterial. 40 
sjuksköterskor deltog i eftertesten 
fyra veckor senare. 

Studien belyste behovet 
av kontinuerlig 
professionell utbildning. 

          Hög 

2012 
 
USA 
 
CINAHL 

Marcum, Z.A., 
Amuan, M.E., 
Hanlon, J.T., 
Aspinall, S.L., 
Handler, S.M., 
Ruby, C.M. & 
V.Pugh, M.J 

Prevalence of 
unplanned 
hospitalizations 
caused by adverse 
drug reactions in 
older veterans 

Att beskriva förekomsten 
av oplanerade 
sjukhusinläggningar hos 
äldre på grund av 
läkemedelsbiverkningar 
samt undersöka 
sambandet med detta 
resultat och polyfarmaci 
efter kontroll av andra 
sjukdomar hos patienter. 

En kvantitativ retrospektiv 
kohortstudie genomfördes under 
ett års tid av 678 slumpmässigt 
utvalda oplanerade 
sjukhusinläggningar av äldre över 
65 år. Inget bortfall rapporterades. 
 

Oplanerade 
sjukhusinläggningar hos 
äldre associeras med 
polyfarmaci och kan ofta 
förebyggas. 

         Hög 

2009 
 
Storbritannien 
 
Manuell 
sökning 

Ndosi. M.E & 
Newell, R. 

Nurses knowledge 
of pharmacology 
behind drugs they 
commonly 
administer 

Syftet var att undersöka 
om sjuksköterskor hade 
tillräcklig farmakologisk 
kunskap om de 
mediciner de vanligtvis 
administrerar. 
 

 

Kvantitativ, icke experimentell 
studie. Av 98 sjuksköterskor på 
kirurgavdelningar deltog 42. 
Timvikarier, sjuksköterskor från 
bemanningsföretag och ej 
legitimerade exkluderades. 
Enkäter och personliga intervjuer 
gjordes för 
informationsinsamling. 
Kunskapstest på ett av de 
vanligaste läkemedel utfördes. 

Sjuksköterskornas 
farmakologiska 
kunskaper är ej 
tillräckliga. 

           Medel 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                                 Bilaga C8 
 
 
Publikationsår 

Land 
Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 
 

2009 
 
Frankrike 
 
CINAHL 
 

Olivier, P., 
Bertrand, L., 
Tubery, M., 
Lanque, D., 
Montastruc, J-
L & Lapeyre-
Mestre, M. 

Hospitalizations 
because of 
adverse drug 
reactions in 
elderly patients 
admitted through 
the emergency 
department 

Att belysa förekomsten 
av 
läkemedelsbiverkningar 
som leder till 
sjukhusvård. 

Kvantitativ prospektiv studie 
utfördes på en akutmottagning 
under tre ej sammanhängande 
veckor. Alla 789 patienter  ≥65 år 
som kom till akutmottagningen 
deltog i studien. Patienter som 
avsiktligt överdoserat samt de 
som gick hem inom 24 timmar 
exkluderades.  

En betydande del 
inläggningar av de äldre 
berodde på 
läkemedelsbiverkningar. 

         Hög 

2010 
 
Italien 
 
MEDLINE 

Ruggiero, C., 
Dell'Aquila, 
G., Gasperini, 
B., Onder, G., 
Lattanzio, F., 
Volpato, S,. 
Corsonello, 
A., Maraldi, 
C., Bernabei, 
R. & 
Cherubini, A. 

Potentially 
inappropriate drug 
prescriptions and 
risk of 
hospitalization 
among older 
italian, nursing 
home  residents 

Att uppskatta 
förekomsten av 
potentiellt olämplig 
medicinering hos äldre 
boende på vårdhem 

Kvantitativ multicentrerad  
prospektiv observationsstudie 
som ingick i projektet ULISSE. 
1716 patienter  ≥65 år på 31 
vårdhem bedömdes vid baslinjen, 
efter sex och 12 månader. 
Inklusionskriterierna var 
läkemedelsbehandling under 
minst tre månader.  Exkluderades 
gjordes de som ej använde 
läkemedel, hade ofullständiga 
läkemedelslistor samt de som bott 
på vårdhemmet < tre månader.  

Förekomsten av 
olämpliga 
läkemedelsförskrivningar 
är hög och en oberoende 
orsak till 
sjukhusinläggning. 

       Hög 

 

 

 

 

  



28 
 

Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                            Bilaga C9 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2010 
 
Belgien 
 
MEDLINE 

Somers, A., 
Robhays, H., 
Vander 
Stichele, R., 
Van Maele, G., 
Bogaert, M. & 
Petrovic, M. 

Contribution of 
drug related 
problems to 

hospital 
admission in the 

elderly 

Att undersöka 
frekvensen och typen av 
läkmedelsrelaterade 
problem hos patienter 
över 65 år samt dess 
betydelse för 
sjukhusinläggningar i 
relation till Beer´ 
kriterier. 

Kvantitativ, tvärsnitts 
observationsstudie av 110 äldre 
patienter inneliggande på sjukhus 
under tre icke sammanhängande 
en-månaders-perioder under åtta 
månader. Tio patienter dog under 
studien varför dessa räknades 
bort. 

Läkemedelsrelaterade 
problem var en viktig 
orsak till 
sjukhusinläggningar. 
Antalet mediciner 
spelade roll men inget 
samband hittades med 
inläggningar kopplade 
till läkemedel utifrån 
Beers´kriterier 

        Hög 

2012 
 
England 
 
CINAHL 

Tangiisuran, 
B.,  
Davies, J.G.,  
Wright, J.E. & 
Rajkumar, C. 

Adverse Drug 
Reactions in a 
Population of 
Hospitalized Very 
Elderly Patients 

Att fastställa 
biverkningstyper, 
svårighetsgrad  
och möjligheter att 
förebygga dessa 
 hos äldre patienter över 
80 år inneliggandes på 
sjukhus, samt att 
identifiera de faktorer 
som föreligger för 
biverkningar hos äldre. 

En kvantitativ observationsstudie 
på patienter från fyra geriatriska 
avdelningar genomfördes under 
två tre-månaders perioder då 
dessa hamnade på sjukhus. 
Patienterna följdes från 
inskrivning till utskrivning/död 
för att avgöra om de upplevde 
biverkningar under sin vistelse. 
Inget bortfall rapporterat utöver 
exklutionskriterierna. 

Äldre är inte mer 
benägna än yngre att 
uppleva biverkningar. 
Hälften av de 
biverkningar som 
rapporterades kunde 
förebyggas.  

         Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                            Bilaga C10 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2010 
 
Frankrike 
 
MEDLINE 

Trivalle, C., 
Cartier, T., 
Verny, C., 
Mathieu, A-
M., 
Davrinche, P., 
Agostini, H., 
Becquemont, 
L., Demolis, 
P. & the 
Imepag group 

Identifying and 
preventing 
adverse drug 
events in elderly 
hospialised  
patients: A 
randomised trial 
of a program to 
reduce adverse 
drug effects 

Att utvärdera effekterna 
av pedagogiska insatser 
för att minska negativa 
följder av 
läkemedelsbehandling. 

Kvantitativ randomiserad 
prospektiv studie där 
16 rehabiliteringsavdelningar för 
äldre studerades under fyra 
veckor. 576 patienter över 65 år 
inkluderades. Under de första två 
veckorna observerades 
patienterna utan att man ingrep 
trots de negativa följderna, och 
efteråt randomiserades patienterna 
i två grupper där den ena 
gruppens sjuksköterskor fick en 
pedagogisk utbildning. Båda 
grupperna följdes därefter två 
veckor. Möjliga 
läkemedelsrelaterade incidenter 
analyserades. 

Utbildningsprogram kan 
bidra till att minska 
förekomsten av negativa 
följder på grund av 
läkemedelsbehandling 
samt uppmuntra läkare 
att ändra föråldrade 
förskrivningsvanor. 

         Hög 

2008 
 
Nederländerna 
 
CINAHL 

Tulner, L.R., 
Frankfort, 
S.V., Gijsen, 
G.J.P.T., van 
Campen, 
J.P.C.M., 
Koks, C.H.W. 
& Beijnen, 
J.H. 

Drug-Drug 
Interactions in a 
Geriatric 
Outpatient Cohort 
Prevalence and 
Relevance 

Att utforska om 
biverkningar som ett 
resultat av interaktioner 
kan identifieras genom 
klinisk utvärdering, samt 
dess betydelse för 
patienter i öppenvården. 

Kvantitativ delstudie av en 
prospektiv, deskriptiv studie som 
genomfördes under ett års tid där 
biverkningar hos 807 patienter 
registrerades och klassificerades. 
De tio vanligaste interaktionerna 
beskrevs. Inget bortfall fanns 
rapporterat. 

Nästan hälften av 
deltagarna hade 
mediciner som bidrog till 
läkemedelsinteraktioner.  

          Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                                                                                            Bilaga C11 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2011 
 
USA 
 
CINAHL 

Yamashita, T., 
Jeon, H., 
Bailer, a 
John., 
Nelson, I.M. 
& 
Mehdizadeh. S 

Fall Risk Factors 
in Community-
Dwelling Elderly 
Who Receive 
Medicaid-
Supported Home-
and Community-
Based Care 
Services. 

Att studera fallrisk-
faktorer hos äldre i 
ordinärt boende och hos 
inskrivna i hemsjukvård. 

Kvantitativ, retrospektiv studie 
som genomfördes under ett års 
tid. I ett register innehållande 
bland annat hälsostatus och ADL 
förmåga hos > 30.000 patienter  
uppfyllde 23.417 kriterierna för 
studien vilka var: patienter > 60 år 
med vårdbehov dygnet runt samt 
kontinuerliga 
sjuksköterskeinsatser eller hjälp 
med läkemedelshanteringen. 
Totalt inkluderades 23.182 då 
fullständiga uppgifter saknades 
hos 235. 

Hög ålder, tidigare 
fallhistorik, inkontinens 
samt ett stort antal 
läkemedel observerades 
som riskfaktorer. 

          Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitativ metod                                                                                                                                               Bilaga C12 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
 
 

Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplighet 

2009 
 
Sverige 
 
MEDLINE 

Moen, J., 
Bohm, A., 
Tillenius, T., 
Antonov, K.., 
Nilsson, J.L.G 
& Ring, L. 

I don’t know how 
many of these 
(medicines) are 
necessary..”-A 
focus group study 
among elderly 
users of multiple 
medicines 

Syftet var att genomföra 
en explorativ studie som 
beskrev användandet av 
flertalet mediciner ur den 
äldre patientens 
perspektiv. 

Kvalitativ explorativ studie där 
deltagarna rekryterades från två 
av landets största 
pensionärsföreningar. 
Inklusionskriterierna var: ≥65 år, 
≥ fem läkemedel, möjlighet att 
förstå kraven på studien, 
tillräcklig hörsel för att medverka 
i gruppdiskussioner samt 
svensktalande. 
Totalt 29 män respektive 30 
kvinnor deltog och fick fylla i en 
enkät angående aktuella 
mediciner som användes. 12 
gruppträffar hölls under två 
månader vardera på 1-1½ timme. 
Träffarna spelades in och 
analyserades. Inget bortfall 
rapporterades. 

Deltagarna upplevde 
både tacksamhet och 
problem med att använda 
flera mediciner. Vidare 
färgades patient-läkare 
relationen deras attityd 
till medicineringen. 

           Hög 
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