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Sammanfattning    
Andelen äldre ökar snabbt i Sverige. Äldre människor lider ofta av flera sjukdomar och 
läkemedel är den vanligaste behandlingsformen hos dessa individer. På grund av 
åldersförändringar i alla organ samt ökad användning av läkarordinerade, receptfria 
samt naturläkemedel är risken stor för denna grupp att drabbas av läkemedelsrelaterade 
problem i form av biverkningar och interaktioner. Polyfarmaci, det vill säga 
övermedicinering, ökar denna risk ytterligare och är en vanlig orsak att äldre patienter 
söker vård. Polyfarmaci är därmed en riskfaktor för äldres hälsa och har negativ 
inverkan på flera av kroppens funktioner. Syftet med denna litteraturstudie, som 
omfattar 14 vetenskapliga artiklar, är att belysa hur polyfarmaci kan påverka 
nutritionsstatus hos äldre. Vid granskning av forskning i ämnet identifierades multipla 
faktorer vilka påverkas av polyfarmaci och har betydelse för uppkomsten av 
malnutrition. Dessa faktorer var försämrat intag av vitaminer och näringsämnen, 
xerostomi (muntorrhet), smaknedsättning, aptitlöshet och obstipation. Slutsatsen som 
drogs var att polyfarmaci direkt eller delvis kunde kopplas till försämrad nutritionsstatus 
hos äldre. 
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INLEDNING 
 
Denna litteraturstudie kommer att behandla fenomenet polyfarmaci, det vill säga 
övermedicinering, samt hur detta fenomen kan påverka äldres nutritionsstatus. Vi, 
författarna av studien, har ett stort intresse för äldre och anser att en god 
nutritionsomvårdnad är en viktig förutsättning för en lyckad behandling och 
rehabilitering av dessa patienter. Under våra praktikperioder har vi märkt att på samtliga 
avdelningar på sjukhus förekommer patienter med polyfarmaci. Vi har även noterat 
skillnader mellan äldre patienter med avseende på nutritionsstatus. Detta har väckt våra 
tankar om att det kan finnas samband mellan polyfarmaci och nutritionsstatus och 
motiverat oss att göra denna litteraturstudie. Vi hoppas att vår studie kan bidra till en 
ökad förståelse för polyfarmaci, samt även ge kunskap om hur polyfarmaci kan påverka 
äldres nutritionsstatus.  
 
 
BAKGRUND 

Äldre och läkemedel 
Enligt World Health Organization (2013, s.1) definieras äldre som personer över 65 år. 
Andelen äldre i Sverige uppgår till cirka 18 % och den siffran förväntas inom de 
närmaste åren öka upp till 21 % (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
2009, s.24). Enligt SBU (2009, s.24) använder äldre individer ungefär 40 % av alla 
förskrivna läkemedel. Det naturliga åldrandet orsakar förändringar både i 
farmakokinetik, det vill säga ”förändringar i kroppens förmåga att ta upp, omsätta och 
utsöndra ett läkemedel” och i farmakodynamik, vilket betyder ”förändringar i 
läkemedels verkan” (Fastbom 2006, s.44). Dessa förändringar kan leda till oönskade, 
ändrade eller uteblivna effekter av läkemedel (Bushardt, Massey, Simpson, Ariail & 
Simpson 2008, s. 384; Heuberger &  Caudell 2011, s.316; Stegemann, Broegmann, 
Ecker, Maio, Kraahs, Wohlfart, Breitkreutz, Zimmer, Bar-Shalom  & Hettrich 2010, 
s.387; Fastbom 2006, s.44).  
 
Enligt SBU (2009, s.15-16) redovisas ett antal brister i läkemedelsbehandling till äldre. 
SBU (2009, ss.15-16) menar att äldre ofta får för många läkemedel, eller sådana som är 
olämpliga för deras ålder. De får även läkemedel som inte kan kombineras med 
varandra och behandlas onödigt länge. Dessutom så följs långt ifrån alla 
läkemedelsbehandlingar upp.  
 
En finsk studie visar att onödiga läkemedel tas av mer än hälften av alla äldre individer, 
som använder fem eller fler läkemedel dagligen (Jyrkkä, Enlund, Korhonen, Sulkava & 
Hartikainen 2009, s.1040). Detta innefattar, enligt författarna i studien, läkemedel som 
inte ger någon effekt, läkemedel utan tydlig indikation eller läkemedel som dubblerar 
varandra, det vill säga har samma terapeutiska effekt. Allt detta kan orsaka negativ 
påverkan på äldres hälsa och välbefinnande och leda till täta sjukhusvistelser och ökad 
dödlighet (Jyrkkä et al. 2009, s.1040).  
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Polyfarmaci 
Det finns ingen klar definition av polyfarmaci (Planton & Edlund 2010, s.8; Cárdenas-
Valladolid, Martín-Madrazo, Salinero-Fort 2010, s.643). Enligt Bushardt et al. (2008, 
s.383) är den mest vanliga definitionen att läkarens ordinationer inte motsvarar 
medicinska indikationer. Denna definition överensstämmer med Fastboms (2006, s. 63) 
definition, som lyder som följer: polyfarmaci är när ”en patient ordineras fler läkemedel 
än han/hon egentligen behöver”, och ”det ger upphov till problem”. Även onödigt långa 
perioder av medicinering definieras i vissa studier som polyfarmaci (Planton & Edlund 
2010, s.8). Det finns även skiljda definitioner med avseende på vilket antal läkemedel 
som krävs för att det ska anses utgöra polyfarmaci. Rundgren och Dehlin (2004, s.39) 
anser att polyfarmaci är vanlig hos äldre och deras definition innefattar att det samtidigt 
används två eller fler läkemedel som tillhör en och samma terapeutiska grupp ”och där 
kombinationen kan vara onödig eller förenad med ökad risk för biverkningar”. Husson, 
Watfa, Laurain, Perret-Guillaume, Niemier, Miget och Benetos (2014, s. 88) definierar 
polyfarmaci som användning av fyra eller fler läkemedel som tas dagligen, medan 
Ellenbecker, Frazier & Verney (2004, s.165) och SBU (2009, s.27) menar att det krävs 
fem eller fler läkemedel för att polyfarmaci ska anses föreligga.  
 

Orsaker till polyfarmaci 
Det finns flera orsaker till polyfarmaci hos äldre (Planton & Edlund 2010, s.10). En 
förklaring kan vara att människor lever längre idag och att äldre har en eller flera 
sjukdomar som kan behandlas med hjälp av läkemedel, vilket gör att risken för 
polyfarmaci ökar (Stegemann et al. 2010, s.386; Heuberger & Caudell 2011, s.316). 
Husson et al (2014, s.87) nämner medicinska framsteg som en bidragande faktor till att 
användandet av läkemedel bland äldre ökar, dessa kan förbättra livskvaliteten men även 
orsaka ohälsa.  
 
Flera studier visar att det kan vara problematiskt att ställa en diagnos på en äldre 
människa som lider av flera olika sjukdomar, eftersom äldres symptom sällan är tydliga 
och det även är svårt att särskilja tecken på åldrandet, sjukdom och 
läkemedelsbiverkning (Fastbom 2006, s.62; Rundgren & Dehlin 2004, s.32). Detta ökar 
risken för ”förskrivningskaskaden”, då biverkningar av ett läkemedel tolkas som 
symptom på en ny sjukdom och nya läkemedel ordineras (Planton & Edlund 2010, s.11; 
Liu, Argento & Skudlarska 2009, s.402; Fastbom 2006, s.62). Exempel på 
förskrivningskaskaden kan, enligt Kragh (2013, s.69), vara behandling av besvärlig 
hosta som kan vara en biverkning av blodtrycksänkande mediciner. Nya läkemedel som 
förskrivs mot hypertoni, ödem, gastrit och magblödning som egentligen är biverkningar 
vid behandling med NSAID, är ett annat exempel.  Ett tredje exempel kan vara 
behandling av urinträngningar som uppkommit vid behandling med diuretika eller SSRI 
(Kragh, 2013, s.69). Kragh (2013, s.70) belyser vikten av att ”vara medveten om den 
ökade risken för biverkningar och interaktioner hos äldre och inte i onödan behandla en 
biverkan med ett nytt läkemedel”. För att undvika förskrivningskaskaden 
rekommenderar Kragh (2013, s.70) att inför varje ordination av ett nytt läkemedel ställa 
sig frågan om symptomen kan vara en biverkan av något tidigare ordinerat läkemedel, 
som bör sättas ut för att eliminera symptomen och undvika onödig medicinering.  
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Äldre patienter söker ofta olika läkare, vilket leder till att det blir fler 
läkemedelsförskrivare och detta påverkar både att användandet av läkemedel ökar, 
kontinuiteten och uppföljningen av medicineringen försvåras och det blir svårare för en 
läkare att sätta ut ett läkemedel som en annan läkemedelsförskrivare satte in (Planton & 
Edlund 2010, s.10; Fastbom 2006, s.63; Heuberger & Caudell 2011, s.322). Enligt 
Planton och Edlund (2010, s.10) konsumerar många äldre receptfria läkemedel, 
naturläkemedel och kost- och vitamintillskott i kombination med ordinerade läkemedel, 
vilket också kan orsaka polyfarmaci. 
 

Konsekvenser av polyfarmaci 
Polyfarmaci är starkt förknippad med läkemedelsrelaterade problem, problem som 
orsakas av olämpliga läkemedel, biverkningar och interaktioner samt bristande 
följsamhet (Frazier 2005, s.6; Zadak, Hyspler, Ticha & Vlcek 2013, s.52). Med 
olämpliga läkemedel menas ”läkemedel som bör undvikas i behandling av äldre oavsett 
diagnos” (Fick, Mion, Beers & Waller 2008, s.3). Anledningen till att dessa läkemedel 
anses vara olämpliga är att de antingen kan vara ineffektiva för äldre eller medför 
onödigt stor risk för deras hälsa. Till dessa hör även sådana som är svåra att dosera utan 
att det uppstår biverkningar (Fick et al. 2008, s.3). I sjukvården i olika länder används 
Beer’s och STOPP (Screening Tool of Older Persons’ Potentially appropriate 
Prescription) kriteria för att identifiera läkemedel olämpliga för äldre (Gallagher & 
O'Mahony 2008, s.673, Zadak et al. 2013, s.52). Enligt Zadak et al. (2013, s.52) kan 
dessa verktyg minska förekomsten av polyfarmaci. 
 
Med ökat antal läkemedel ökar även antalet läkemedelskombinationer, vilket leder till 
att biverkningar och interaktioner lätt uppstår (Fastbom 2006, s. 63). Enligt Frazier 
(2005, s.4) är risken för biverkningar vid intag av två läkemedel 13 %, vid behandling 
med sju läkemedel är denna risk uppe i 82 % och 100 % risk uppstår vid användning av 
10 läkemedel eller fler. Mellan 70 % och 80 % av äldre upplever biverkningar av 
läkemedel och siffran är 2-3 högre än hos yngre läkemedelsbehandlade patienter 
(Frazier 2005, s.5). Omkring 10 % - 20 % av alla sjukhusinläggningar orsakas av 
biverkningar till följd av läkemedelsbehandling (Fastbom 2006, s.54). 
 
Interaktioner innebär enligt Fastbom (2006, s.63) att läkemedel som används samtidigt 
påverkar varandra. Oftast har de inverkan på varandras farmakokinetik, vilket orsakar 
ökade eller minskade koncentrationer av läkemedlen. Detta i sin tur leder till att effekten 
kan minska eller utebli, men även att den kan bli starkare och biverkningar uppstår 
(Fastbom 2006, s.63).  
 
Läkemedelsrelaterade problem, som polyfarmaci starkt bidrar till, leder till stora 
kostnader för samhället, på grund av sjukhusinläggningar samt förlängd vårdtid (Kragh 
2013, s.85). Kragh (2013, s.86) uppger en kostnad på 35 miljarder kronor i Sverige 
årligen, eller 15000 - 18000 kronor per patient.  
 

Patientsäkerhet i omvårdnadsarbetet 
Polyfarmaci, som leder till allvarliga interaktioner och biverkningar, täta och längre 
sjukhusvistelser och dödlighet hos äldre, bidrar till ökad risk för försämrad 
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patientsäkerhet (Husson et al. 2014, s.91). Flera studier visar att ju fler läkemedel som 
används desto större är risken för att problem uppstår i läkemedelsbehandlingen och att 
patientsäkerheten äventyras (Picone, Titler, Dochterman, Shever, Kim, Abramowitz, 
Kanak & Qin 2008, s.125; Secoli, Figueras, Lebrão, Dias de Lima & Santos 2010, 
s.768; Jyrkkä et al. 2009, s.1046). Riskerna med polyfarmaci måste därför 
uppmärksammas för att öka patientsäkerheten.   
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 2 §) ska sjukvården tillgodose 
patientsäkerheten, vilket betyder att vården ska bedrivas på ett sådant sätt så att inga 
patienter drabbas av vårdskador. Därmed kan patienters onödiga lidande undvikas och 
sjukvårdsresurser sparas (SBU 2009, s.230). Med vårdskada avses ”lidande, kroppslig 
eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS 
2010:659 5 §).  
 
Sjuksköterskan har en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet och ansvarar för 
omvårdnaden. Omvårdnad innebär ”att ta hand om människor som på olika sätt behöver 
hjälp, antigen på grund av sjukdom eller skada, eller därför att de befinner sig i en 
särskilt utsatt och påfrestande livssituation” (Kristoffersen, Nortvedt, Skaug & Wallgren 
2006, s.11). En god omvårdnad ska vara evidensbaserad, vilket innebär att alla 
omvårdnadshandlingar ska ha sin grund i vetenskap (Willman, Stoltz. & Bahtsevani 
2006, s.15). Detta ställer höga krav på sjuksköterskan som har ett övergripande ansvar 
för omvårdnaden och ska arbeta för att ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 
återställa hälsa samt att lindra lidande” (Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) 2007, s.3). 
Omvårdnadsprocessen inkluderar flera olika moment, som analys, planering, 
genomförande och utvärdering (Florin 2009, s.49). För att omvårdnaden ska vara av god 
kvalitet är det viktigt att först sammanfatta patientens omvårdnadsbehov och ställa en 
omvårdnadsdiagnos (Florin 2009, s. 84). En omvårdnadsdiagnos ställs av en 
sjuksköterska som utifrån sin utbildning kan identifiera och åtgärda de 
omvårdnadsproblem som ledde till diagnosen (Florin 2009, s. 84). I denna studie ligger 
fokus på nutritionsproblem, som viktnedgång och undernäring, relaterade till äldre och 
polyfarmaci. 
 

Nutrition, en del av omvårdnad 
Behovet av näring är ett av människans grundläggande behov (Bjerkreim 2006, s.115). 
Bra nutrition behövs för att förebygga ohälsa, återfå hälsa och kunna rehabilitera sig 
efter sjukdom (Stubberud, Almås & Kondrup 2011, s.472; Socialstyrelsen 2000, s.9). 
Att tillgodose god nutritionsomvårdnad har alltid varit centralt i omvårdnaden och är en 
av sjuksköterskans viktigaste uppgifter (Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 2006, s.84; 
Stubberud, Almås & Kondrup 2011, s.472).  Uppgifterna kan vara både behandlande 
och förebyggande och kräver kunskap om människans näringsbehov, faktorer som kan 
påverka nutritionsstatus negativt, konsekvenserna av otillräcklig näringstillförsel samt 
hur administrering av näring till patienten kan ske (Stubberud, Almås & Kondrup 2011, 
s.472).  
 
Undernäring definieras av Socialstyrelsen (2000, s.9) som ”ett tillstånd av obalans 
mellan intag och omsättning av näringsämnen med ökad risk för sjuklighet”. 
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Internationellt används ofta begreppet ”malnutrition” (Socialstyrelsen 2000, s.9) och 
följande definition kan ses i flera studier: ”Bristfällig eller inadekvat nutritionsstatus; 
undernäring karakteriserad av otillräckligt näringsintag, dålig aptit, förlust av 
muskelmassa samt viktnedgång” (Vanderwee, Clays, Bocquaert, Gobert, Folens & 
Defloor 2010, s.469).  
 
Det finns många faktorer som kan bidra till undernäring och försämrad nutritionsstatus 
hos äldre människor. Poulsen, Rahm Hallberg och Schroll (2006, s.84) uppger tre olika 
typer av faktorer: miljömässiga, som har sitt ursprung i omgivningen, psykologiska och 
kroppsliga. Till miljömässiga hör till exempel individens sociala livssituation och hur 
måltiderna är organiserade. Depression och kognitiva problem är exempel på 
psykologiska faktorer medan olika somatiska sjukdomar, polyfarmaci, nedsatt aptit, 
illamående, diarré och obstipation, tugg- och sväljproblem, reducerad salivproduktion, 
dålig munstatus, nedsatt smak- och luktsinne definieras som kroppsliga faktorer 
(Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 2006, s.84).   
 
Försämrad nutritionsstatus påverkar äldres hälsa negativt (Poulsen et al. 2006, s.84). 
Enligt Stubberud, Almås och Kondrup (2011, s.474) minskar muskelmassa och 
muskelkraft hos en undernärd individ, vilket försämrar lung- och hjärtfunktion och leder 
till utmattning. Vid undernäring ökar sömnbehovet och aktivitetsnivån minskar. Även 
immunförsvaret försvagas och individen drabbas lättare av infektioner. Otillräcklig 
proteintillförsel orsakar försämrad sårläkning och atrofisk hud. Individen kan även få 
psykiska besvär som koncentrationssvårigheter, irritabilitet och apati. Allt detta gör att 
en undernärd individ riskerar att drabbas av sjukdom, rehabilitering efter sjukdom 
försämras och vårdtid på sjukhus förlängs (Stubberud, Almås & Kondrup 2011, s.474). 
En god nutritionsstatus är därmed en viktig förutsättning för att förebygga sjukdom och 
återvinna hälsa och detta är ett av omvårdnadens viktiga mål (Socialstyrelsen 2000, s.9, 
Stubberud, Almås & Kondrup 2011, s.471). 
  
Det finns olika metoder för att bedöma äldres nutritionsstatus (Socialstyrelsen 2000, 
s.18) av vilka mätning av längd, vikt, Body Mass Index (BMI) och viktförlust är de 
grundläggande (Socialstyrelsen 2000, s. 34). Kostregistrering görs för bedömning av 
energi- och näringsintag. Mini-Nutritional Assessment (MNA) används för att bedöma 
risken för malnutrition hos äldre patienter. Verktyget innefattar 18 poängsatta frågor. En 
av frågorna handlar om antalet använda läkemedel. Det samlade antalet poäng indikerar 
hur bra nutritionsstatus en äldre patient har (Socialstyrelsen 2000, s.30).  Testet är ett 
bra redskap för att tidigt upptäcka risken för malnutrition och används frekvent i många 
länder (Griep, Mets, Collys, Ponjaert-Kristoffersen & Massart 2000, s.M58). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
På grund av åldersförändringar i alla organ drabbas äldre patienter av fler sjukdomar, 
samt reagerar på läkemedelsbehandling på ett annorlunda sätt än yngre individer 
(Rundgren & Dehlin 2004, s.40). Tack vare framsteg i medicinsk forskning och 
utveckling av nya effektiva läkemedel kan många sjukdomar behandlas med gott 
resultat (Kragh 2013, s.21). Läkemedelsbehandling är den vanligaste 
behandlingsformen hos äldre patienter, men den kan medföra problem i form av 
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biverkningar och interaktioner (Midlöv 2013, s.40). Sannolikheten att en äldre patient 
drabbas av läkemedelsrelaterade problem ökar med polyfarmaci (Kragh 2013, s.85).  
Polyfarmaci är därmed en riskfaktor för patientens hälsa, och problem relaterade till 
polyfarmaci är enligt den senaste forskningen en frekvent orsak till att patienter söker 
vård (Kragh 2013, s.85). Denna vård utförs av sjuksköterskan tillsammans med andra 
yrkeskategorier. Det är rimligt att anta att polyfarmaci även kan inverka på äldres 
nutritionsstatus. Nutritionsomvårdnad är en viktig del av sjuksköterskans arbete 
(Stubberud, Almås & Kondrup 2011, s.471). Därför är det av värde att utifrån en 
genomgång av aktuell forskning inom området få kunskap om hur polyfarmaci kan 
påverka patienters nutritionsstatus, för att förbättra möjligheterna att ge god omvårdnad. 
 

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa hur polyfarmaci kan påverka nutritionsstatus hos äldre. 
 
 
METOD 
Studien genomförs som en litteraturstudie. Denna studie innefattar översikt av 14 
vetenskapliga artiklar som berör ämnet nutrition relaterad till polyfarmaci och äldre. 
 

Datainsamling 
Informationssökningen till studien gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, som 
omfattar merparten av aktuell omvårdnadsforskning (Axelsson 2012, s.208). En 
strukturerad sökning gjordes med hjälp av ett antal sökord som kunde ringa in aktuell 
forskning i ämnet. Först gjordes en bred sökning med sökorden ”polypharmacy” och 
”elderly”. Sökningen resulterade i 534 artiklar. Eftersom sökresultatet inte var 
hanterbart, gjordes begränsningar i form av inklusionskriterier. De inklusionskriterier 
som användes var: artiklar skrivna på engelska eller svenska, publicerade i 
vetenskapliga tidsskrifter mellan 2000-2014, vilka skulle finnas i fulltext. Av de 84 
artiklar som hittades valdes några ut för att användas i litteraturstudiens bakgrund för att 
beskriva fenomenet polyfarmaci och dess orsaker, prevalens och konsekvenser. 
Ytterligare sökord, som ”nutritional status” och ”malnutrition” fylldes i för att begränsa 
sökningen och hitta artiklar som var mer lämpliga/passande för studiens syfte. 
Sökningen gav dock väldigt få relevanta träffar. I de artiklar som hittades beskrevs flera 
faktorer som hade betydelse för nutritionsstatus, som exempelvis aptitlöshet, 
viktnedgång, muntorrhet, smakförändringar och obstipation. Dessa faktorer användes 
sedan som sökord i kombination med ”polypharmacy”. Synonymer till sökorden som 
”multiple medications”, ”elders”, ”nutrition”, ”drug-induced” och även olika 
kombinationer av sökorden fylldes i för att få fler träffar.  Denna sökning gav resultat. I 
artiklarna som hittades lästes abstrakt för att bedöma hur väl de svarade mot studiens 
syfte. Tio artiklar valdes ut. Författarna ville dock ha fler artiklar för att göra resultatet i 
studien mer trovärdigt. Referenslistorna i flera artiklar användes för att hitta fler 
relevanta artiklar. De valda artiklarna söktes sedan manuellt i databaserna. Fyra artiklar 
hittades på detta sätt.  
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Dataanalys 
Dataanalysen gjordes med hjälp av Axelssons (2012, s.212-214) metod. Artiklarna 
lästes i fulltext vid flera tillfällen för att få en bra uppfattning om forskning inom ämnet. 
Anteckningar gjordes under bearbetningen av materialet. Varje artikel diskuterades 
sedan av författarna och de viktigaste resultaten noterades. Sedan gjordes en 
sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval och resultat (se bilaga 1). 
Sammanställningen hjälpte till att tydliggöra en huvudkategori och fem subkategorier i 
artiklarnas resultat. Dessa kategorier ansågs vara relevanta för att ge en bra översiktsbild 
av forskning inom ämnet, samt på bästa sätt besvara studiens syfte och användes sedan 
för att ge resultatdelen i studien mer struktur. 
 
 
RESULTAT 
Vid sammanställning och granskning av de studerade artiklarna identifierades en 
huvudkategori och fem subkategorier som återkom i ett flertal artiklar. Utifrån dessa 
kategorier har författarna skapat rubriker i resultatdelen. Under respektive rubrik har 
sedan skapats en sammanställning av artiklarnas slutsatser avseende vilken inverkan 
polyfarmaci har för nutritionsstatus. Huvudkategorin är ”polyfarmaci och malnutrition” 
medan de fem subkategorierna är ” försämrat intag av vitaminer och näringsämnen”, 
”xerostomi (muntorrhet)”, ”smaknedsättning”, ”aptitlöshet” och ”obstipation”. 

 
Polyfarmacy och malnutrition 
Ökad användning av ett större antal läkemedel har en statistiskt signifikant, negativ 
påverkan på näringsintag hos äldre människor (Heuberger & Caudell 2011, s.315), och 
ett minskat näringsintag utgör en riskfaktor för undernäring (Tannen, Schütz, Smoliner, 
Dassen & Lahmann 2012, s.378). Detta visar flera studier som undersökt sambandet 
mellan polyfarmaci och malnutrition. I en större studie omfattande individer över 65 år i 
kommunala äldreboenden i USA, var nästan hälften av deltagarna drabbade av 
polyfarmaci (Heuberger & Caudell 2011, s.315). Av de polyfarmacidrabbade så 
använde mer än hälften fem stycken läkemedel eller fler, dvs nästan en fjärdedel av 
samtliga studerade. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och pågick under en 
tioårsperiod. Frågorna som ställdes handlade om matintag, använda läkemedel (antal, 
typ av läkemedel, hur ofta och hur länge de togs) och medicinska och psykiatriska 
diagnoser. Författarna kunde se att det fanns ett samband mellan antalet läkemedel som 
användes av deltagarna och dålig nutritionsstatus, samt försämrad fysisk hälsa 
(Heuberger & Caudell 2011, s.322).  
 
Detta resultat överensstämmer med en studie av Chen, Bai, Huang & Tang (2007, 
s.2015). I denna studie konstaterar författarna att malnutrition hos äldre är ett vanligt 
och betydande problem över hela världen (Chen et al. 2007, s.2015). Den studerade 
populationen avgränsades till patienter äldre än 65 år intagna på ett större sjukhus i 
Taiwan under en period av ett par månader. Nästan hälften av patienterna var 
malnutrierade eller riskerade att bli. Syftet var att utforma en ny forskningsansats om 
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konceptet malnutrition hos äldre. Författarna dokumenterade information om 
deltagarnas munhälsa, syn- och hörselproblem, kognitiva status, antalet sjukdomar, 
läkemedelsanvändning (antal förskrivna och receptfria läkemedel) funktionsstatus, 
socialt stöd, symtom på depression samt nutritionsstatus. Deltagarnas nutritionsstatus 
bedömdes med hjälp av frågeformulären MNA (The Mini-Nutritional Assessment), som 
används för att identifiera risk för malnutrition hos äldre patienter. Antalet läkemedel 
visade sig bidra negativt till MNA-poäng. Polyfarmaci framstod därmed som en 
signifikant indikator rörande nutritionsstatus i studien. (Chen et al. 2007, s.2023).  
 
Liknande fynd förekommer även i en belgisk studie som gjordes för att belysa olika 
riskfaktorer som kan leda till malnutrition (Griep et al. 2000, s.M57). Studien omfattade 
individer i åldrarna 61 till 98 boende på ålderdomshem. Även här bedömdes deltagarnas 
nutritionsstatus med hjälp av MNA. Eftersom forskarna anade att det fanns samband 
mellan antalet läkemedel och malnutrition, analyserades använda läkemedel grundligt. 
Det visade sig att cirka var sjunde deltagare inte tog några mediciner alls, var nionde 
använde läkemedel bara i förebyggande syfte och tre av fyra undersökta använde 
läkemedel i syfte att behandla någon sjukdom. En signifikant negativ korrelation 
upptäcktes mellan MNA poäng och antalet använda läkemedel, vilket betyder att även i 
denna studie visade resultatet att patienter som tog fler läkemedel hade sämre 
nutritionsstatus än övriga deltagare (Griep et al. 2000, s.M59). 
 
Sambandet mellan polyfarmaci och malnutrition är till synes spritt över stora delar av 
världen. Även en tysk studie presenterar resultatet av en landsomfattande undersökning 
av ett stort antal patienter från olika sjukhus, vilket skapade goda möjligheter att 
analysera riskfaktorer för undernäring (Pirlich, Hahn, Jauch, Schindler, Stein, Volkert, 
Weimann, Werner, Wolf, Zürcher, Bauer, Schütz, Lochs, Norman, Gastell, Lübke, 
Bischoff, Bolder, Frieling & Güldenzoph 2006, s.563). Patienter som tog fler än fem 
läkemedel per dag jämfördes med patienter som använde färre läkemedel dagligen. I 
åldersgruppen över 70 år klassificerades nästan hälften av patienterna som undernärda 
och var sjätte patient som allvarligt undernärd. Av samtliga patienter som 
klassificerades som undernärda tog fyra av tio mer än fem läkemedel per dag, medan 
endast var femte av de välnärda konsumerade mer än fem läkemedel dagligen. 
Resultatet indikerar ett nära samband mellan polyfarmaci och undernäring, det vill säga 
antalet förskrivna läkemedel identifierades som en möjlig riskfaktor för malnutrition 
(Pilrich et al. 2006, s.568).  
 
Att viktminskning är en bestämmande faktor avseende malnutrition lyftes fram i en 
studie av Agostini, Han och Tinetti (2004, s.1720). Denna studie undersökte sambandet 
mellan samlad läkemedelsexponering och risken för två vanliga biverkningar; 
viktminskning och försämrad balans. Deltagarna var boende i äldreboende, 72 år och 
äldre. I denna studie var forskarna noga med att räkna både läkemedel ordinerade av 
läkare och receptfria mediciner. De valde dock att inte räkna in laxantia, ögon- och 
näsdroppar, multivitaminer, örtmediciner, korttidsantibiotika och paracetamol. 
Motiveringen var att forskarna endast ville undersöka effekten av läkemedel som 
deltagarna tog regelbundet, och bortse från dem som togs tillfälligt. I denna grupp så 
gick det att fastställa ett tydligt samband utvisande att ett större antal läkemedel ökade 
risken för de två vanliga biverkningarna viktminskning och försämrad balans. Resultatet 
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visade även att styrkan i sambandet ökade med varje nyordinerat läkemedel (Agostini, 
Han & Tinetti 2004, s.1720). 
 

Försämrat intag av näringsämnen och vitaminer 
Med högre ålder får många äldre vuxna inte längre dagligen i sig tillräckligt med 
näringsämnen (Fabian, Bogner, Kickinger, Wagner & Elmadfa 2011, s.119). Läkemedel 
gör problemet ännu mer komplicerat, vilket framkommer i ett antal studier. I en 
österrikisk studie syftade forskarna till att utvärdera statusen hos den undersökta 
populationen med avseende på flera olika vitaminer i förhållande till intag av 
läkemedel. Metoden som användes var kontroll av blodstatus, och icke-
institutionaliserade individer i åldern 70-90 år rekryterades för att delta i studien. 
Forskarna påpekade att antalet använda läkemedel hos äldre ökar och ställde en hypotes 
att polyfarmaci orsakade brist av vissa näringsämnen och vitaminer. Deltagarna delades 
i två grupper, den ena innefattade deltagare med mindre än två använda läkemedel, och i 
den andra fanns deltagare med fler än tre läkemedel använda dagligen. Deltagarna fick 
svara på frågor om sin läkemedelsanvändning, vilka de använde, om några, vilka doser 
och hur frekvent de intogs. Resultatet av blodanalyserna visade att intag av tre eller fler 
läkemedel per dag var signifikant negativt förknippat med individernas status med 
avseende på vitamin D, K och B6 och folat, vilket enligt författarna innebär allvarliga 
konsekvenser för multimedicinerade individer (Fabian et al.2011, s.121). 
 
Likartade fynd förekommer i andra studier. I sin studie undersökte Heuberger och 
Caudell (2011, s.315) nutritionsstatus, användning av läkemedel samt interaktioner 
mellan läkemedel och näringsämnen hos äldre.  Förekomsten av polyfarmaci hos de 
undersökta över 60 år i studien var nästan hälften. Av dessa var det drygt hälften som 
använde fem eller fler läkemedel dagligen (Heuberger & Caudell 2011, s.319). Alla 
använda läkemedel räknades in, inklusive ordinerade läkemedel, kosttillskott, 
örtmediciner och andra alternativa läkemedel. Med en ökat antal använda läkemedel så 
hittades ett samband med betydande minskningar i intag av fibrer, vitamin A, D, E and 
B1, B3 B7, vilket leder till en försämrad nutritionsstatus och fysisk hälsa hos 
multimedicinerade äldre patienter (Heuberger & Caudell 2011, s.320).  
 
Xerostomi 
Ett stort antal studier de senaste åren har undersökt sambandet mellan munhälsa och 
dålig nutritionsstatus (El Osta, Hennequin, Tubert-Jeannin, Abboud Naaman, El Osta & 
Geahchan 2014, s. 317). Dålig munhälsa, förutom problem med tänderna, innefattar 
xerostomi, vilket betyder muntorrhet (El Osta et al. 2014, s.316; Shetty, Bhowmick, 
Castelino & Babu 2012, s.175).  
 
En indisk studie studerade ett antal patienter över 60 år, som hade för äldre individer 
vanliga sjukdomar, som hypertoni, diabetes, artrit och obstipation, och fick 
läkemedelsbehandling för dessa sjukdomar (Shetty et al. 2012, s.174). Deltagarna 
delades upp i tre grupper, beroende på hur många och vilka läkemedel de använde. 
Syftet med studien var att undersöka hur dessa läkemedel påverkade uppkomsten av 
xerostomi, ett vanligt tillstånd hos långtidsbehandlade patienter, som kan orsaka karies, 
infektion i munhålan, smärta och smaknedsättning. Forskarna gick igenom patienternas 
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läkemedelslistor, patienterna svarade sedan på frågorna i enkäterna som handlade om 
upplevelser av xerostomi och även livskvalitet. Resultatet visade att användning av flera 
läkemedel vid behandling av de vanligaste sjukdomarna hos äldre har en synergetisk 
effekt på uppkomsten av xerostomi (Shetty et al. 2012, s.177). Eftersom xerostomi är en 
vanlig konsekvens av multimedicinering hos äldre och orsakar många problem, kom 
författarna med förslag till läkare att minska på antalet läkemedel hos dessa patienter. 
Alternativt rekommenderades läkarna att ta bort just de läkemedel som orsakar 
xerostomi och eventuellt ersätta dem med andra läkemedel, som inte har samma 
negativa inverkan på äldres munhälsa (Shetty et al. 2012, s.176).  
 
En annan studie undersökte sambandet mellan munohälsa, inklusive xerostomi, och 
nutritionsstatus (El Osta et al. 2014, s. 317). Kvinnor och män över 65 år deltog i 
studien och drygt två tredjedelar av dem hade upplevt muntorrhet och problem med att 
svälja de senaste månaderna. Deras nutritionsstatus bedömdes med hjälp av MNA och 
två grupper av deltagare identifierades: den ena gruppen omfattade äldre med 
malnutrition och risk för malnutrition och den andra gruppen bestod av patienter med 
god nutritionsstatus. Syftet av studien var att undersöka hur deltagarnas munhälsa 
påverkade deras MNA-resultat. Forskarna kom fram till att upplevelsen av xerostomi i 
hög grad påverkade nutritionsstatus (El Osta et al. 2014, s.320).  
 

Smaknedsättningar 
Hundratals olika läkemedel, i alla större läkemedelsgrupper, har kliniskt sammanlänkats 
med klagomål om smakförändringar såsom ”nedsatt smaksinne”, ”förändrad smak” och 
”metallisk smak” (Toffanello, Manzato, Sergi, Inelmen, Imoscopi, Perissinotto, Coin, 
Miotto, Donini, Cucinotta & Barbagallo 2013, s.173). Ett nedsatt smaksinne är vanligt 
hos äldre människor och förknippas med brist på aptit, vilket kan leda till anorexi, 
viktminskning och undernäring. (Tofanello et al. 2013, s.173; Tuccori, Giustarini, 
Scollo, Tiberio Corona, Ferrazin, Sottosanti, Blandizzi, Lapi, Testi, Ruggiero, Moretti, 
Vannacci, Bonaiuti,  Antonioli & Fornai 2011, s.850). 
 
Toffanello et al. (2013, s.167) utförde en studie omfattande både inlagda på sjukhus och 
hemmaboende, samtliga äldre än 65 år. Polyfarmaci definierades som konsumtion av 
fyra eller fler läkemedel. Forskarna ville undersöka skillnader i smakupplevelser mellan 
friska äldre och äldre inlagda på sjukhus. Information om deras nutritionsstatus, 
hälsotillstånd, kognitiva funktioner och en funktionell status samlades in och sedan 
gjordes analyser av deras smaksinne. Det konstaterades att bieffekterna ökar 
exponentiellt med stigande ålder, och då antalet läkemedel som tas ökar till fyra eller 
fler. (Tofanello et al. 2013, s.172). Slutsatsen som dras är att äldre individer som 
frekvent utsätts för ett flertal läkemedel, sannolikt oftare drabbas av försämrat 
smaksinne (Tofanello et al.2013, s.173).  
 
Likartade fynd förekommer i ytterligare en italiensk studie där sambandet mellan 
läkemedel och förändrat smak- eller luktsinne undersöktes (Tuccori et al. 2011, s.849). 
Tuccori et al. (2013, s.852) konstaterade att läkemedelorsakade smak- eller 
luktnedsättningar verkar utgöra vanliga negativa läkemedelsreaktioner hos äldre 
patienter. I denna studie drog man även slutsatsen att smak- och luktstörningar spelar en 
viktig roll i etiologin av undernäring och viktminskning, vilket påverkar 
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uppskattningsvis fyra av tio patienter inlagda på sjukhus (Tuccori et al. 2013, s.850). 
Sammanfattningsvis kan sägas att båda de nämnda studierna kommer fram till att 
försämring av smaksinnet kan minska en persons aptit och leda till ett otillräckligt 
näringsintag, och att polyfarmaci kan bidra till detta (Toffanello et al. 2013, s.173; 
Tuccori et al. 2011, s.850). 
 

Aptitlöshet 
Att ett stort antal läkemedel orsakar minskad aptit eller illamående beskrivs i flera 
studier, där forskarna påstår att försämrad aptit leder till minskat matintag, vilket är en 
riskfaktor för malnutrition (Tannen et al. 2012, s.378; Poulsen, Rahm Hallberg & 
Schroll 2006, s. 88; Chen 2007, s.2016). I en större studie undersöktes både 
sjukhuspatienter och boende på vårdhem, och ett omfattande antal olika sjukhus och 
vårdhem var representerade (Tannen et al. 2012, s.378).  Medelåldern var 66,6 år på 
sjukhusen och 81,9 år på vårdhemmen. Äldre individer med BMI under 20 kg/m2 
klassificerades som underviktiga och riskerade att utveckla malnutrition. Ett av syftena 
var att undersöka vilka faktorer som ledde till försämrat näringsintag. Följande problem 
rörande näringsintag undersöktes: kräkningar, illamående, polyfarmaci, problem att 
tugga, problem att svälja, smärta, funktionsnedsättning av armar eller händer, akut 
sjukdom och övriga problem. Författarna kunde se att avsaknad av aptit samt 
polyfarmaci var de vanligast förekommande problemen, och dessa var signifikant 
förknippade med låg BMI, både på sjukhusen och på vårdhemmen. Efter aptitlöshet och 
polyfarmaci identifierades även illamående och problem med att tugga och svälja som 
bidragande orsaker till minskat matintag och låg BMI (Tannen et al. 2012, s.382).  
 
Även en studie gjord av Poulsen, Rahm Hallberg och Schroll (2006, s.84) påvisar ett 
starkt samband mellan aptitlöshet och nutritionsstatus. Forskarna ansåg att antalet äldre 
patienter med dålig nutritionsstatus var högt, och eftersom dålig nutritionsstatus kan 
leda till allvarliga hälsoproblem, ville de i sin studie identifiera riskfaktorer för 
undernäring (Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 2006, s.84). Ett antal patienter som 
hade minst två diagnoser vardera undersöktes för nutritionsproblem. BMI användes i 
denna studie för att spegla patienternas nutritionsstatus. Ett BMI på 22 kg/m2 och 
mindre ansågs vara ett tecken på undernäring. Undernäring visade sig förekomma i 
knappt hälften av fallen. Förutom BMI samlades information om deltagarnas aptit, 
munhälsa, förekomst av obstipation eller diarré, illamående samt om matintag och om 
de fick hjälp med matlagning. Under studiens gång konstaterades att deltagarna 
konsumerade betydande mängder läkemedel och att dålig aptit var ett ofta 
förekommande problem (Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 2006, s.90). Många hade 
också problem med antingen obstipation eller diarré. Studieresultatet visade att av 
deltagarna med BMI understigande 22 kg/m2 hade majoriteten dålig aptit (två av tre), 
många hade även problem med dålig munhälsa (knappt hälften), illamående (var tredje) 
och obstipation (drygt hälften). Förlust av aptiten var uppenbarligen den vanligast 
förekommande allmänna orsaken till minskat matintag, följd av obstipation, dålig 
munhälsa och illamående (Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 2006, s.89). 
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Obstipation 
Obstipation, ett vanligt problem hos äldre individer, orsakas enligt Cusack, Day Wills 
och Coffey (2012, s.711) av flera faktorer, såsom åldersrelaterade förändringar av 
tarmkanalen, komorbida sjukdomar, minskad aktivitet och läkemedel. Polyfarmaci 
förknippas ofta med obstipation (Heuberger & Caudell 2011, s.320). Förekomsten av 
obstipation hos äldre kan kontrolleras med hjälp av antalet använda laxeringsläkemedel. 
En studie av Cusack, Day Wills och Coffey (2012, s.711) undersökte användning av 
laxantia hos en grupp irländare, 65 år och äldre, boende dels inom långtidsvård och dels 
hemmaboende. Nästan var tredje deltagare använde sju eller fler läkemedel dagligen. 
Resultatet av denna forskning visade att användningen av laxerande läkemedel 
påverkades signifikant av antalet andra läkemedel som intogs av deltagarna i studien. 
De deltagare som intog minst antal olika läkemedel använde laxantia mer sällan. 
Polyfarmaci var därmed vanligare hos laxantiaanvändare (Cusack et al 2012, s.714). 
 
Sambandet mellan polyfarmaci och regelbunden användning av laxantia hos äldre 
påvisades även i en annan studie (Gage, Goodman, Davies, Norton, Fader, Wells, 
Morris & Williams 2010, s.1266). Deltagarna var boende på vårdhem, mellan 64 och 
100 år. Av dessa fick sex av tio laxantia regelbundet. Forskarna i studien hade som syfte 
att undersöka vilka faktorer som bidrog till ökad användning av dessa läkemedel. 
Faktorerna som var av intresse var polyfarmaci, det kvinnliga könet, en demens- eller 
Alzheimersdiagnos och längden på vistelsen på vårdhemmet. Om man ökade 
läkemedelsintaget genom att flytta upp en kategori på skalan (0, 1-2, 3-4, 5-6, +7) så 
mer än trefaldigades sannolikheten att den boende intog laxantia, dvs en vårdtagare som 
tog sex läkemedel löpte tre gånger större risk att drabbas av obstipation än en vårdtagare 
som använde tre läkemedel  (Gage et al, s.1268). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie, då författarna ansåg att denna metod 
var mest relevant för att få uppnå en aktuell översiktsbild av forskning inom ämnet, 
samt på bästa sätt besvara syftet med studien. Syftet var att belysa hur polyfarmaci kan 
påverka nutritionsstatus hos äldre.  
 
Artikelsökningen gjordes både individuellt och gemensamt vid flera tillfällen. 
Sökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, då dessa databaser är inriktade på 
forskning inom medicin och omvårdnad och innefattar artiklar relevanta för studien. 
Flera sökord, samt synonymer och olika kombinationer av sökorden användes för att få 
fler relevanta träffar och inte missa några artiklar som kunde vara av intresse och 
påverka resultatet i studien.  
 
Sökningarna visade att det endast forskats i begränsad omfattning i ämnet de senaste 
åren. Artiklarna som var äldre än 14 år valdes bort för författarna strävade efter att 
belysa den aktuella forskningen, vilket kunde ha påverkat studiens resultat. Ett stort 
antal av artiklarna i sökresultatet var av medicinsk karaktär och valdes bort, för 
författarna ville fokusera på problemet ur sjuksköterskans perspektiv. Det fanns ett 
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flertal artiklar, tillsynes intressanta för studiens syfte, som det var omöjligt att få 
åtkomst till utan registrering eller betalning. Bara gratis artiklar valdes ut, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Sökningen begränsades inte till kvalitativa eller kvantitativa artiklar, 
men det visade sig att det inte fanns många kvalitativa artiklar att tillgå. Fler kvalitativa 
studier skulle enligt författarna behövas för att belysa problemet ur olika perspektiv. 
 
Eftersom sökresultatet var relativt begränsat gjordes manuella sökningar också, och 
detta resulterade i fyra artiklar. Artiklarna som till slut valdes ut presenterade flera 
länders forskning, vilket kan anses som studiens styrka. Vi blev förvånade över att det 
inte pågår så mycket forskning inom ämnet i Sverige. Alla artiklar var på engelska och 
eftersom engelska inte är författarnas första språk kan tolkningsfel inte uteslutas. Varje 
artikel som ingår i denna studie är en originalartikel, har tydligt syfte, väl beskrivna 
urval, metod och resultat och är etiskt granskad. 
 

Resultatdiskussion 
Äldre människor lider ofta av flera kroniska sjukdomar och besvär, och nivån av 
polyfarmaci ökar med stigande ålder (Rundgren & Dehlin 2004, s.39; Heuberger & 
Caudell 2011, s.315; Fabian et al 2011, s.119). På grund av en ökad allmän utbredning 
av läkemedelsanvändning och polyfarmaci hos äldre så är risken större för denna grupp 
att drabbas av läkemedelsrelaterade problem (Jyrkkä et al. 2009, s.1046; Fabian et al. 
2011, s.119). Läkemedelsanvändning kan leda till ett antal biverkningar såsom 
aptitlöshet, illamående, muntorrhet, förändrad smakupplevelse och mag-tarmrelaterade 
besvär, vilka i sin tur kan påverka äldres nutritionsstatus (Fabian et al. 2011, s.123; 
Heuberger & Caudell 2011, s.316; Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 2006, s.84; 
Jyrkkä, Enlund, Lavikainen, Sulkava & Hartikainen 2011, s.519). Försämrad 
nutritionsstatus leder till att behandlingen av sjukdomar och rehabiliteringen efter 
sjukdomar blir mindre effektiv (Pirlich et al. 2006, s.570; Stubberud, Almås & Kondrup 
2011, s.474).  
 
Hos patienter med polyfarmaci ökar risken att drabbas av försämrad nutritionsstatus 
ytterligare, vilket bekräftas i denna litteraturöversikt. Några av studierna identifierar 
dock polyfarmaci som en riskfaktor först då det kombineras med andra bidragande 
faktorer för malnutrition, som exempelvis ålder (Pilrich et al s.564), depression (Chen et 
al. 2007, s.2015), dålig funktionsstatus (Chen et al s.2015), nedsatt kognitiv funktion 
(Chen et al s.2020), dålig munhälsa (Chen et al s.2020) och smärta (Tannen et al. 2012, 
s.382).  
 
En försvårande faktor vid tolkning av resultatet är att det finns ett stort antal definitioner 
av polyfarmaci, och varje studie har sin egen definition. Det finns även studier som 
visar på skillnader mellan olika grader av polyfarmaci. Graderna av polyfarmaci i en 
finsk studie kategoriserades till exempel som icke-polyfarmaci med intag av färre än sex 
läkemedel, polyfarmaci med sex till nio läkemedel samt svår polyfarmaci där de 
undersökta tog tio eller fler läkemedel dagligen (Jyrkkä et al. 2011, s.515).  
 
Skillnader mellan studierna kan också uppstå med avseende på vilka läkemedel som 
räknades in. Några studier registrerade alla läkemedel, inklusive vitamintillskott och 
receptfria mediciner, medan andra studier tog bara upp läkarordinerade läkemedel 
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(Jyrkkä et al. 2009, s.1041). Vilka läkemedel som räknades in framgick dock inte i 
metodbeskrivningen i flera studier i denna översikt, vilket också kan ha påverkat 
tolkningen av resultatet. 
 
Även om polyfarmaci bara är en av de faktorer som bidrar till att äldre människor 
drabbas av försämrad nutritionsstatus och det finns flera olika definitioner, så måste 
riskerna med polyfarmaci tas på allvar och möjligaste mån förebyggas.  
 

Polyfarmaci och malnutrition 
Sambandet mellan polyfarmaci och malnutrition förekommer i flera studier som ingår i 
detta arbete. Studierna valdes ut så att de kunde påvisa omfattningen av forskning om 
riskerna med polyfarmaci, att forskningsområdet uppmärksammats i ett stort antal 
länder över världen, och att det på många håll bedrivs forskning om konsekvenserna av 
polyfarmaci för äldres nutritionsstatus. I flera studier bedöms nutritionsstatus med hjälp 
av MNA, som används i många länder och inkluderar en fråga om använda läkemedel, 
vilket tydligt bekräftar att antal läkemedel identifierats som en bidragande orsak till 
malnutrition runt om i världen. Konsekvenserna av malnutrition underskattas ofta, trots 
att det medför stora problem hos äldre multimedicinerade patienter i form av längre 
sjukhusvistelser, psykisk och mental ohälsa, samt medför ökad dödlighet hos äldre 
patienter. Detta leder i sin tur till onödiga extrakostnader för sjukvården (Pirlich et al. 
2006, s.570; Vanderwee et al. 2010, s.469; Chen et al. 2007, s.2016). Att tidigt 
identifiera malnutrition kan därmed vara av värde både för patienten och för sjukvården 
(Vanderwee et al, s.475; Chen et al s.2016). 
 

Försämrat intag av näringsämnen och vitaminer 
Många äldre konsumerar mat som är både ensidig och näringsmässigt otillräcklig, vilket 
gör det svårare för dem att tillgodose kroppens behov av vitaminer och mineraler (Griep 
et al. 2000, s.60). Resultatet i denna litteraturöversikt påvisade att polyfarmaci 
ytterligare försämrar äldres intag av vitaminer, mineraler och näringsämnen, vilket leder 
till försämrad nutritionsstatus, som i sin tur medför konsekvenser för äldres hälsa 
(Heuberger & Caudell 2011, s.320; Fabian et al. 2011, s.121). Resultaten i de olika 
studierna uppvisar både likheter och skillnader. Heuberger och Caudells studie (2011, 
s.321) påvisar polyfarmacins inverkan på vitaminer A, D, E, B1, B3 och B7, medan 
Fabian et al. (2011, s.120) kopplar polyfarmaci till minskad nivå av vitaminer D, K, B6 
och folat. Författarna i både studierna är dock överens om betydelsen av tillräckligt 
vitamin- och mineralintag för att uppnå god nutritionsstatus hos äldre patienter (Fabian 
et al.2011, s.123; Heuberger & Caudell 2011, s.322). I sin studie belyser Fabian et al. 
(2011, s.118) vikten av en god vitaminstatus för immunsystemet och förebyggande av 
olika sjukdomar. Författarna tar upp flera olika vitaminer och beskriver på vilket sätt de 
utgör ett skydd för äldres hälsa. Exempelvis kan brist på vitamin K och D påverka 
benmassan negativt och leda till osteoporos, och minskade nivåer av B6 och folat leder 
till försämrade kognitiva funktioner (Fabian et al. 2011, ss.118-119). Brist på vitaminer 
och mineraler kan också leda till att ytterligare fler läkemedel ordineras, vilket 
ytterligare ökar risken för polyfarmaci och onödiga interaktioner (Heuberger & Caudell 
2011, s.322). 
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Xerostomi, smaknedsättningar och aptitlöshet 
Xerostomi definieras som ”en subjektivt upplevd känsla av muntorrhet som ofta 
förekommer hos äldre patienter” (Mouly, Salom, Tillet, Coudert, Oberli, Preshaw, 
Desjonqueres & Bergmann 2007, s.957). Problemet är inte en direkt konsekvens av hög 
ålder, men kan inträffa hos så många som 90% av äldre läkemedelsbehandlade patienter 
(Jyrkkä 2011, s.519; Mouly et al. 2007, s.958). Mer än 500 läkemedel har rapporterats 
orsaka muntorrhet som en bieffekt (Mouli et al. 2007, s.964; Shetty et al. 2012, s.177). 
Många av dessa läkemedel förskrivs ofta samtidigt till äldre patienter (Mouli et al. 2007, 
s.958).  Detta leder till xerostomi och konsekvenserna av densamma, såsom dålig 
andedräkt och munsår, försämrad eller förändrad smakupplevelse, problem att tugga och 
svälja, halsbränna och sår på läpparna (Mouli et al. 2007, s.958). Xerostomi eller 
muntorrhet kan därmed påverka såväl munhälsa som mathållning (Shetty et al 2012, 
s.174; El Osta 2014, s. 320). Smaknedsättning till följd av xerostomi minskar aptit och 
medför minskat matintag. Sammanfattningsvis kan xerostomi sägas leda till svårigheter 
att äta, påverkar smaksinnet och ökar därmed risken för undernäring (El Osta et al. 
2014, s.320). 
 
Många läkemedel leder, som vi tidigare nämnt, till försämrat smak- och luktsinne, 
minskad aptit och salivproduktion. Det har påvisats att ju fler läkemedel som används, 
desto större är risken för att dessa problem uppstår (Tofanello et al. 2013, s.173; Tuccori 
et al.2011, s.850; Tannen et al. 2012, s.378; Poulsen et al 2006, s. 88; Chen et al. 2007, 
s.2016; Jyrkkä et al 2011, s.519; Mouli et al. 2007, s.958). Smak- och luktnedsättningar 
anses inte vara livshotande symptom och ignoreras ofta av vårdgivare (Tuccori et al. 
2011, s.850). Många individer med nedsatt smak- och luktsinne konsumerar färre 
kalorier samt använder mer salt och socker för att kompensera smakförluster, och de 
med xerostomi försöker dessutom att lindra sina symptom med ökat vätskeintag 
(Douglass & Heckman 2010, s. 1142). För mycket salt och vätska kan vara förödande 
för äldre med hypertoni, och ökat sockerintag påverkar behandlingen av patienter med 
diabetes. Risken för nocturi och överaktiv urinblåsa ökar med större vätskeintag och 
medför risken för fall och urininkontinens (Douglass & Heckman 2010, s. 1145). Smak- 
och luktnedsättningar och xerostomi får därför inte ignoreras och orsaken till besvären 
bör utredas. De ovan nämnda förändringarna leder till att äldre ändrar sina matvanor, 
vilket ofta orsakar viktnedgång och näringsbrist (Douglass & Heckman 2010, s.1142). 
Studien av Vanderwee et al. (2010, s. 472) visar att patienter med smakproblem har 2,5 
högre risk än andra patienter att bli undernärda och utveckla malnutrition. Även 
försämrad aptit orsakad av smaknedsättning leder till liknande konsekvenser (Tannen et 
al. 2011, s. 378; Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 2006 s. 88; Chen et al. 2006, 
s.2016, Griep et al.2000, s.M62). 
 

Obstipation 
Obstipation omnämns i flera studier som belyser konsekvenserna av polyfarmaci och 
några av dem ingår i detta arbete. Obstipation är ett vanligt problem som påverkar 
många äldre och ofta leder till dålig aptit och oförmåga att inta tillräckligt med näring 
(Poulsen 2006, s.85). Ett minskat fiberintag, som polyfarmaci, enligt studien av 
Heuberger och Caudell (2011, s.320), medför, kan ytterligare försvåra de problem med 
obstipation som multimedicinerade patienter ofta har. Heuberger och Caudell (2011, 
s.320) menar att ”Fibrer erbjuder en mindre invasiv behandling än laxantia mot 
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obstipation, och för att öka antalet naturliga tarmtömningar”. Obstipation anses vara en 
utmaning för vårdgivare (Cusack et al. 2012, s.71). Enligt Cusack et al. (2012, s.71) 
krävs ofta många olika åtgärder som exempelvis mobilisering, ändringar i kost, större 
intag av fibrer, frukt och vätska samt möjlighet till avskildhet och regelbundenhet 
avseende toalettbesök. Ofta används dock läkemedel istället för icke-farmakologisk 
behandling för att åtgärda problemet då det är en enklare åtgärd att ta till, vilket 
ytterligare ökar risken för polyfarmaci och konsekvenserna av densamma (Cusack et al. 
2012, s.71).  
 

Praktiska implementeringar 
Resultatet visade att polyfarmaci kan orsaka försämrad nutritionsstatus hos äldre 
patienter. Att sätta ut ett läkemedel är inte alltid möjligt, men att ändra dos, byta till 
alternativa läkemedel, överväga fördelar och risker vid insättning av nya läkemedel, 
följa upp läkemedelsbehandling och se till att patienter inte medicineras överdrivet 
länge kan förebygga onödiga komplikationer (Eriksson, Kragh & Midlöv 2013, s.203). 
Symptom vid vissa sjukdomar, som till exempel typ 2 diabetes och hypertoni, kan enligt 
Heuberger och Caudell (2011, s.320) effektivt lindras med koständringar, vilket 
ytterligare kan minska antalet ordinerade läkemedel. Sjuksköterskan som tar hand om 
omvårdnaden kan uppmuntra patienter att göra livsstilsförändringar och även hjälpa till 
på vägen. 
 
Sjuksköterskan har nära kontakt med patienterna och har utmärkta möjligheter att tidigt 
upptäcka läkemedelsrelaterade problem och vidta lämpliga åtgärder (Tannen et al, 
s.379). Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
(2005), ska sjuksköterskan kunna ge god farmakologisk omvårdnad, vilket betyder att 
hon ska ha förmåga att kritiskt granska läkemedelsordinationer, ifrågasätta onödiga 
ordinationer, informera patienten om hur läkemedel ska administreras, uppmärksamma 
biverkningar, följa upp behandlingen och se till att alla inblandade vårdgivare 
informeras om eventuella ändringar i läkemedelslistan. En regelbunden genomgång av 
läkemedelslistor kan hjälpa till att identifiera onödiga mediciner, som exempelvis de 
som har samma terapeutiska effekt, de som inte har någon effekt alls och de som inte 
har någon tydlig indikation. Att ha kunskap om mindre lämpliga läkemedel för äldre 
kan också vara nödvändigt. Lim, Chiu, Dohrmann, & Tan (2010, s. 104) föreslår en 
vidareutbildning i farmakologi för sjuksköterskor för att de ska kunna förebygga, 
identifiera och även minimera/eliminera läkemedelsrelaterade problem orsakade av 
polyfarmaci.  
 
En säker läkemedelsbehandling är ett viktigt inslag i patientsäkerheten (Picone et al. 
2008, s.115). Fel vid läkemedelsbehandlingen, som felaktig hantering och 
administrering, men även onödiga och olämpliga ordinationer, dålig kontinuitet och 
bristande uppföljning av medicineringen, kan få stora konsekvenser för patienters hälsa 
(Husson et al. 2014, s.91; Jyrkkä et al. 2009, s.1046). Ett fungerande samarbete mellan 
läkaren, som har kunskap om ett läkemedel och dess biverkningar, farmaceuten, som 
kontrollerar och bekräftar läkarens ordination och sjuksköterskan som gör slutliga 
kontrollen och delar ut läkemedlet, är nödvändigt för att kunna garantera 
patientsäkerheten (Picone et al. 2008, s.125).  
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Nutritionsomvårdnad är en viktig del av sjuksköterskans arbete. Enligt Tannen et al. 
(2011, s.379) ska sjuksköterskan bedöma nutritionsstatusen hos varje patient och 
koordinera multiprofessionella åtgärder för att förbättra densamma. Både läkare och 
sjuksköterskor behöver, enligt Pilrich et al. (2006, s.570), utbildning i bedömning av 
nutritionsstatus hos äldre multisjuka patienter för att kunna identifiera näringsbrist i 
tidigt skede och vidta åtgärder i form av exempelvis läkemedelsändringar och adekvat 
näringstillförsel.  
 
 
Sjuksköterskan bör följa patientens vikt, göra kostregistrering för att bedöma intag av 
energi och näringsämnen, uppmärksamma ändringar i patientens matvanor, fråga om 
smak- och luktförändringar, muntorrhet och avföringsvanor. Smak- och 
luktnedsättningar, aptitlöshet, muntorrhet och obstipation är vanligt förekommande 
problem hos äldre med polyfarmaci och kan leda till försämrad nutritionsstatus (Fabian 
et al. 2011, s.123; Heuberger & Caudell 2011, s.316; Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll 
2006, s.84; Jyrkkä 2011, s.519). Denna studies resultat visar att fiberintag vid 
polyfarmaci minskar, vilket kan försvåra obstipationsproblem, som multimedicinerade 
patienter redan har (Heuberger & Caudell 2011, s.320). Sjuksköterskan bör se till att 
patienten får tillräckligt med fibrer och vätska. På så sätt kan även användandet av 
laxantia minska (Heuberger & Caudell 2011, s.320). Muntorrhet kan åtgärdas med 
salivsubstitut (Mouli et al. 2007, s.964) och även god munhygien kan lindra 
symptomen. Att uppmärksamma och försöka åtgärda dessa problem kan minska risken 
för malnutrition hos äldre patienter med polyfarmaci, och är en förutsättning för 
sjuksköterskor att kunna ge god omvårdnad och uppnå omvårdnadens mål. 
 
 
SLUTSATSER 
Försämrade fysiologiska funktioner hos äldre människor leder till ett antal sjukdomar 
och besvär som ofta kräver en omfattande läkemedelsbehandling. Detta medför risk för 
polyfarmaci och oönskade negativa konsekvenser till följd av den. Att polyfarmaci 
direkt eller delvis kopplas till försämrad nutritionsstatus hos äldre visar resultatet i 
denna studie. Omvårdnad av äldre patienter ingår i många sjuksköterskors arbete och att 
kunna uppmärksamma och åtgärda konsekvenserna av polyfarmaci är en viktig 
förutsättning för att ge god omvårdnad. Efter att vi har gjort denna litteraturstudie anser 
vi att det behövs mer forskning kring konsekvenserna av polyfarmaci för äldres 
nutritionsstatus. 
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BILAGA 1 

 Perspe
ktiv 

Problem 
och syfte 

Metod Resultat 

Titel:   
The Relationship Between 
Number of Medications and 
Weight Loss or Impaired 
Balance in Older Adults 
Författare: Agostini, J.V., 
Han, L. & Tinetti, M.E. 
Tidsskrift: Journal of the 
American Geriatrics Society 
Årtal:  
2004 
 

Patient-
perspek 
tiv 

Att utvärdera 
sambandet 
mellan antal 
använda 
läkemedel och 
viktminskning 
och försämrad 
balans hos 
äldre patienter. 
 

Tvärsnitt-  och 
longitudinell kohortstudie.  
885 individer över 72 år i 
Connecticut, USA. 
Datainsamling gjordes med 
hjälp av frågeformulär, 
MMSE-, CES-D – skalor, 
uppgifter från hälso- och 
sjukvård samt självrapporterad  
viktminskning. 

Äldre personer som använde 
fler än 5 läkemedel hade 
ökad risk för viktminskning 
och försämrad balans i 
jämförelse med personer som 
inte använde några läkemedel 
alls. Styrkan i sambandet 
mellan antal läkemedel och 
viktminskning och försämrad 
balans ökade med varje 
nyordinerat läkemedel. 
 

Titel:   
Revisiting the concept of 
malnutrition in older people. 
Författare:  
Chen, C.C., Bai, Y., Huang, 
G. & Tang, S.T.  
Tidsskrift:  
Journal of Clinical Nursing 
Årtal:  
2007 
 

Patient-
perspek 
tiv 

Att undersöka 
konceptet 
malnutrition 
hos äldre.  

Kohortstudie  
114 sjukhuspatienter över 65 i 
Taiwan 
Strukturerade intervjuer. 
Nutritionsstatus bedömdes 
med MNA.  

Antalet använda läkemedel, 
kvinnlig kön, låg 
funktionskapacitet samt 
depression bidrog negativt till 
MNA-poäng, dvs. hade 
inverkan på nutritionsstatus 
hos äldre. 

Titel:   
Older people and laxative 
use: comparison between 
community and long-term 
care settings 
Författare:  
Cusack, S, Day, M, Wills, T, 
& Coffey, A.  
Tidsskrift:  
Journal Of Nursing 
Årtal:  
2012 
 

Patient- 
och 
omvård
nadsper
spek 
tiv 

Att undersöka 
och jämföra 
användning av 
laxantia hos 
hemmaboende 
äldre och 
långtidsvårds 
patienter. 

Kvantitativ deskriptiv 
korrelationsstudie. 
207 äldre irländare över 65 år, 
både hemmaboende och i 
långtidsvård. 
Data insamlades under 2 år 
med hjälp av enkäter.  

Studie visade att användning 
av laxantia påverkades 
signifikant av antalet andra 
använda läkemedel. De 
deltagare som använde minst 
antal läkemedel använde 
laxantia mer sällan än de som 
använde 7 och fler läkemedel 
dagligen. Polyfarmaci var 
därmed vanligare hos 
laxantiaanvändare. 

Titel:   
The pertinence of oral health 
indicators in nutritional 
studies in the elderly 
Författare:  
El Osta, N., Hennequin, M., 
Tubert-Jeannin, S., Abboud 
Naaman, N.B., El Osta, L. & 
Geahchan, N.  
Tidsskrift:  
Clinical Nutrition 
Årtal:  
2014 
 

Patient- 
perspek 
tiv 

Att undersöka 
sambandet 
mellan 
undernutrition 
och munhälsa 
hos äldre. 

Observations- 
tvärsnittsstudie. 
201individer, 65 år och äldre,  
Data samlades med hjälp av 
frågeformulär, MNA användes 
för bedömningen av 
nutritionsstatus. 

85 deltagare hade 
malnutrition eller riskerade 
att få. 84,7% av dessa 
upplevde xerostomi, som 
hade inverkan på aptit och 
försvårade matintag, vilket 
kunde ha påverkat MNA-
poäng, dvs.nutritionsstatus. 

Titel:   Patient- Att utvärdera Kvantitativ studie. Intag av 3 eller fler 
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Intake of medication and 
vitamin status in the elderly. 
Författare:  
Fabian, E., Bogner, M., 
Kickinger, A., Wagner, K. & 
Elmadfa, I.  
Tidsskrift:  
Annals of nutrition & 
metabolism 
Årtal:  
2011 
 
 
 

perspek 
tiv 

vitaminstatus 
hos 
läkemedelsbeh
andlade äldre 
patienter. 

102 icke-institutionaliserade 
deltagare, 70-90 år, deltog i 
studien.  
Deltagarna delades i två 
grupper, en grupp med mindre 
än 2 använda läkemedel och i 
den andra gruppen med fler än 
3 använda läkemedel. 
Gruppernas vitaminstatus 
jämfördes. 
Ett frågeformulär samt 
blodprover användes för 
datainsamling. 

läkemedel dagligen hade 
negativ inverkan på 
deltagarnas vitaminstatus, 
vilket kan innebära risk för 
ohälsa hos dessa individer. 

Titel:   
Laxative use in care homes 
Författare:  
Gage, H., Goodman, C., 
Davies, S.L., Norton, C., 
Fader, M., Wells, M., 
Morris, J. & Williams, P. 
Tidsskrift:  
Journal of advanced nursing 
Årtal:  
2010 
 

Patient-, 
omvård
nadsper
spektiv, 
livskalit
et. 

Att undersöka 
faktorer som 
har samband 
med 
användning av 
laxantia hos 
äldre patienter 
på vårdhem. 

Kvantitativ korrelativ studie, 
168 deltagare på vårdhem, 64-
100 år, 59 % av dem fick 
laxantia regelbundet.  
Datainsamling gjordes med 
hjälp av patientjournaler.  

För varje steg uppåt på en 
skala 0, 1-2, 3-4, 5-6, >7 
(som visade antalet använda 
läkemedel), trefaldigades 
sannolikheten att patienten 
intog laxantia.  
 

Titel:   
Risk of malnutrition in 
retirement homes elderly 
persons measured by the 
"mini-nutritional 
assessment" 
Författare:  
Griep, M.I., Mets, T.F., 
Collys, K., Ponjaert-
Kristoffersen, I. & Massart, 
D.L.. 
Tidsskrift:  
The journals of gerontology 
Årtal:  
2000 
 

Patient- 
perspekt
iv 
 

Att studera och 
belysa hur 
olika 
riskfaktorer 
som 
sjukdomar, 
vårdbehov, 
nedsatt smak- 
och luktsinne 
kan leda till 
malnutrition 
hos äldre. 

Kvantitativ studie 
81 individer, 61-98 år, boende 
på ålderdomshem.  
Data insamlades med hjälp av 
MNA för utvärdering av 
nutritionstatus, och 
hälsotillstånd utvärderades 
utvärderades med hjälp av 
MOS (Medical outcome 
study). Antal använda 
läkemedel räknades och 
kontroll av munstatus 
utfördes. 

En signifikant negativ 
korrelation upptäcktes mellan 
antalet läkemedel och MNA 
poäng, dvs.att äldre som tog 
fler läkemedel löpte större 
risk att utveckla malnutrition. 

Titel:   
Polypharmacy and 
Nutritional Status in Older 
Adults 
Författare:  
Heuberger, R., & Caudell K.  
Tidsskrift:  
Drugs & Aging. 
Årtal:  
2011 
 
 

Patient- 
perspekt
iv 

Att undersöka 
nutritionsstatus
, 
läkemedelsanv
ändning och 
narkotika 
relaterade 
näringsinterakt
ioner hos äldre 
personer. 

Tvärsnittsstudie.  
1100 personer, över 65 år, i 
kommunala gruppboenden. 
43,3% av deltagarna hade 
polyfarmaci, 51,1% använde 5 
eller fler läkemedel dagligen. 
Datainsamlingen gjordes 
under 6 år och innefattade 
demografisk nformation, 
information om läkemedel, 
sjukdomar och 
nutritionsstatus. 

Med ökad 
läkemedelanvändning 
minskar intaget av fiber och 
vitaminer A, D, E; B1, B2 
och B3, medan intaget av 
kolesterol, glukos och 
natrium ökar. 

Titel:   
The German hospital 
malnutrition study 
Författare:  

Patient-, 
omvård
nadspes
pektiv 

Att studera 
förekomsten 
av 
malnutrition 

Kvantitativ prospektiv studie 
Totalt 1886 patienter, 
medelålder 62 år, på 13 olika 
sjukhus.  

Ca 60 % av alla deltagare var 
malnutrierade och 50 % av 
dessa använde 5 eller fler 
läkemedel dagligen. 
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Pirlich, M., Hahn, K., Jauch, 
K., Schindler, K., Stein, J., 
Volkert, D., Weimann, A., 
Werner, H., Wolf, C., 
Zürcher, G., Bauer, P., 
Schütz, T., Lochs, H., 
Norman, K., Gastell, S., 
Lübke, H.J., Bischoff, S.C., 
Bolder, U., Frieling, T. & 
Güldenzoph, H.  
Tidsskrift:  
Clinical Nutrition. 
Årtal:  
2006 
 

och dess 
konsekvenser 
hos patienter 
på tyska 
sjukhus. 

Deltagarnas nutritionsstatus 
bedömdes med hjälp av SGA 
(Subjectiv Global 
Assessment), samt 
antropometriska mått.  

Polyfarmaci kunde därför 
framstå som en bidragande 
faktor till malnutrition. Även 
stigande ålder och maligna 
och vissa benigna sjukdomar 
hade samma inverkan på 
nutritionsstatus, enligt 
studien. 

Titel:   
Nutritional status and 
associated factors on 
geriatric admission. 
Författare:  
Poulsen, I., Rahm Hallberg, 
I. & Schroll, M Tidsskrift:  
The journal of nutrition, 
health & aging. 
Årtal:  
2006 
 

Patient- 
perspekt
iv 

Att identifiera 
riskfaktorer 
som kan leda 
till 
undernäring 
hos geriatriska 
patienter. 
 

Kvantitativ studie  
196 deltagare som hade minst 
två diagnoser vardera deltog i 
studie. Information samlades 
om deltagarnas sjukdomar, 
aptit, munhälsa, 
gastrointestinala besvär samt 
matvanor och hjälpbehov. 
BMI användes för att spegla 
deltagarnas nutritionsstatus. 

BMI på 22 kg/m2 och mindre 
var tecken på undernäring 
som visade sig att förekomma 
i 41 % av fallen. Samtliga 
deltagare konsumerade 
betydande mängder 
läkemedel och flera led av 
aptitlöshet. Studien visade att 
stigande ålder, nedsatt aptit 
och munohälsa är riskfaktorer 
för undernäring. Undernärda 
patienter hade även besvär 
med förstoppning, 
illamående/ kräkningar. 

Titel:   
Drug induced xerostomia in 
elderly individuals: An 
institutional study. 
Författare:  
Shetty, S.R., Bhowmick, S., 
Castelino, R. & Babu, S. 
Tidsskrift:  
Contemporary clinical 
dentistry. 
Årtal:  
2012 
 
 

Patient-
perspekt
iv, 
livskval
itet 

Att studera 
förekomst av 
muntorrhet vid 
läkemedelsanv
ändning hos 
äldre. 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie  
60 deltagare, över 60 år, med 
de vanligaste hos äldre 
individer sjukdomar som 
hypertension, artrit, diabetes 
och obstipation.  
Forskare gick igenom 
patienternas läkemedelslistor 
och deltagarna svarade sedan 
på frågorna i enkäterna som 
handlade om upplevelser av 
muntorrhet och även deras 
livskvalitet. 
 

Resultatet visade att 
läkemedelsanvändning vid 
behandling av de vanligaste 
sjukdomar hos äldre har en 
synergistisk effekt på 
uppkomsten av muntorrhet. 
500 läkemedel har 
rapporterats att orsaka 
muntorrhet som en bieffekt. 

Titel:   
Care problems and nursing 
interventions related to oral 
intake in German nursing 
homes and hospitals: a 
descriptive mulitcentre 
study. 
Författare:  
Tannen, A., Schütz, T., 
Smoliner, C., Dassen, T. & 
Lahmann, N.  
Tidsskrift:  
International journal of 
nursing studies. 
Årtal:  

Patient- 
perspekt
iv, 
omvård
nadsper
spektiv 

Att undersöka 
vilka problem 
hos äldre 
patienter kan 
leda till 
försämrat intag 
av 
näringsämnen. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie, 
2930 patienter på sjukhus och 
5521 boende på vårdhem. 
Medelåldern på 
sjukhuspatienter var 66,6 år 
och på vårdhemsboenden 81,9 
år. BMI under 20 kg/m2 
indikerade malnutrition eller 
risk för malnutrition. 

Polyfarmaci och aptitlöshet 
var vanligt förekommande 
hos patienter på sjukhus hos 
boenden på vårdhem. Dessa 
problem var förknippade med 
låg BMI hos deltagarna.  
Även illamående och 
problem med att tugga och 
svälja bidrog till låg BMI, 
enligt studien. 
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2012 
 
Titel:   
Taste loss in hospitalized 
multimorbid elderly 
subjects. 
Författare:  
Toffanello, E.D., Manzato, 
E., Sergi, G., Inelmen, E.M., 
Imoscopi, A., Perissinotto, 
E., Coin, A., Miotto, F., 
Donini, L.M., Cucinotta, D. 
& Barbagallo, M. 
Tidsskrift:  
Clinical  
Interventions in Aging. 
Årtal:  
2013 
 

Patient- 
perspekt
iv 

Att undersöka 
smakupplevels
er hos äldre 
individer, både 
sjuka inlagda 
på sjukhus och 
friska 
individer, samt 
att identifiera 
möjliga 
faktorer som 
orsakar 
smakförlust 
hos äldre. 
 

Kvantitativ observationsstudie 
55 inlagda patienter och 41 
icke-inlagda äldre individer 
över 65 år gamla.  
Information om hälsa, kost, 
funktionella och kognitiva 
tillstånd hos deltagarna 
samlades in.  
Bedömning av 
smakupplevelser gjordes med 
hjälp av vattenlösningar med 
smakerna söt, surt, salt och 
beskt. 

Äldre patienter (över 75 år), 
som använder fyra eller fler 
läkemedel, har ökad risk för 
nedsatt smaksinne. Detta kan 
leda till minskad aptit och 
otillräckligt näringsintag.  

Titel:   
Drug-Induced Taste and 
Smell Alterations 
Författare:  
Tuccori, M., Giustarini, G., 
Scollo, C., Tiberio Corona, 
T., Ferrazin, F., Sottosanti, 
L., Blandizzi, C.,  Lapi, F., 
Testi, A., Ruggiero, E., 
Moretti, U., Vannacci, A., 
Bonaiuti, R.,  Antonioli L. & 
Fornai, M.  
Tidsskrift:  
Drug Safety 
Årtal:  
2011 
 

Patient- 
perspekt
iv, 
livskval
itet 

Att undersöka 
sambandet 
mellan 
läkemedelsanv
ändning och 
förändrat 
smak- och 
luktsinne. 

Kvantitativ studie som deltog 
182 fall av smak- och 
luktnedsättningar studeras i 
studien för att identifiera vilka 
läkemedelsgrupper orsakar 
dessa besvär hos 
läkemedelsbehandlade 
individer.  

Smak- och luktnedsättningar 
är vanliga biverkningar hos 
läkemedelsbehandlade 
patienter. Forskarna 
konstaterar även att smak- 
och luktstörningar spelar en 
stor roll för utveckling av 
malnutrition och 
viktnedgång, problemen som 
berör 40% patienter på 
sjukhus. Även patienternas 
livskvalitet försämras på 
grund av smak- och 
luktnedsättningar. 
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