
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 
 

I VÅRDVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2008:80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hur mår du med dina mediciner? 
– möjligheter och hinder för äldres delaktighet i läkemedelsbehandling  

 
 
 

Marie Elm 
Cristina Rolandsson 

 
 
 
 
 

 



 
Uppsatsens titel: Hur mår du med dina mediciner?- möjligheter och hinder för äldres 

delaktighet i läkemedelsbehandling  
 

Författare: Marie Elm och Cristina Rolandsson 
 

Ämne: Vårdvetenskap 
  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Fristående kurs 
 

Handledare:  Birgitta Andersson 
 

Examinator:  Britt- Marie Lindblad 
 

  
 
Sammanfattning    
Utifrån våra erfarenheter som sjuksköterskor har vi en gemensam upplevelse av att det 
finns problem runt läkemedel och äldre. Det finns studier som visar att mellan 10 till 20 
procent av äldre som läggs in akut på sjukhus beror på läkemedelsrelaterade problem. 
Biverkningar av läkemedel kan för den äldre ge ett lidande istället för ett lindrande. För 
att komma vidare tror vi att sjuksköterskor i mötet med den äldre behöver skapa 
förutsättningar för delaktighet i läkemedelsbehandling och därmed kunna uppfatta den 
äldres behov såväl uttalade som outtalade. Vad är det som hindrar och möjliggör 
patientens delaktighet i sin läkemedelsbehandling?  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa den äldres förutsättningar för delaktighet i sin 
läkemedelsbehandling. Vi har genomfört en litteraturstudie av kvalitativa artiklar som 
har analyserats utifrån resultatens likheter och skillnader. 
 
Resultatet beskrivs i tre huvudteman och underteman. Huvudteman är, förväntningar, 
relation och kontroll. Äldres förutsättningar för delaktighet i sin läkemedelsbehandling 
är att det i mötet finns en ömsesidig vilja att nå varandra, att sjuksköterskan behöver 
goda kunskaper i vårdkommunikation samt att sjuksköterska och patient vågar dela 
kunskap med varandra. 
 
I diskussionen påpekas behovet av kunskap i kommunikation, individanpassad 
information och synliggörandet av sjuksköterskans roll vid läkemedelsbehandling. 
 
Nyckelord: Elderly, patient, patient participation, nurse- patient, communication,  
                   Äldre, patient, delaktighet, sjuksköterska, kommunikation 
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INLEDNING 

I våra arbeten inom hemsjukvård respektive ortopedisk slutenvård möter vi äldre som 
använder många läkemedel. Diskussionerna inför uppsatsen började med våra 
gemensamma erfarenheter och de problem som sjuksköterskor har runt läkemedel och 
äldre. Distriktssköterskan i kommunal hemsjukvård träffar oftast den äldre i sitt hem 
och ser där hur denne sköter sina läkemedel. Vid hembesök visar de ofta skåp som är 
fulla av gamla läkemedel som inte används och det är många gånger oklart vilka 
läkemedel som är ordinerade. Sjuksköterskan inom ortopedisk vård får till uppgift att ta 
fram aktuell läkemedelslista då patienten många gånger inte vet vad tabletterna heter 
eller varför de ordinerats. I våra verksamheter uppstår praktiska problem som när nya 
ordinationer är gjorda i Apodos (apoteksförpackade läkemedel) och inte är genomförda 
inför hemgång. Andra problem kan vara att en viss tablett är slut på apoteket, att 
patienten inte har en aktuell medicinlista med sig hem eller att patienten inte har förstått 
ordinationsändringarna. Våra diskussioner mynnade ut i att sjuksköterskan behöver få 
en ökad insikt i hur den äldre uppfattar sin läkemedelsbehandling, både för att få ett gott 
behandlingsresultat för den äldre och för att få en säkrare behandling. Sjuksköterskan 
måste vara lyhörd för den äldres behov, såväl uttalade som outtalade. Sjuksköterskan 
behöver i mötet med den äldre skapa förutsättningar för delaktighet i 
läkemedelsbehandlingen.  
 
 
BAKGRUND 

I vår uppsats använder vi oss av begreppet den äldre för att beskriva människan inom 
vården. När vi använder begreppet behandling i uppsatsen innebär det 
läkemedelsbehandling. I vår bakgrund beskriver vi vem den äldre är, vad 
läkemedelsanvändning och följsamhet innebär, sjuksköterskans roll och ansvar samt 
innebörd av delaktighet. I vårdvetenskaplig litteratur används begreppet patient som 
beskriver den lidande människan. Patientfokus är utgångspunkt i vårdvetenskapen och 
med det menas fokus på patientens perspektiv på sin hälsa och ohälsa, sin egen 
livssituation och på vårdandet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 
2003). 
 

Äldre och läkemedel 
Begreppet äldre används i vår uppsats för att beskriva en person som är 65 år och äldre. 
I Folkhälsorapporten 2005 används begreppen tredje åldern och fjärde åldern i försök 
att klargöra gruppen äldre. Larsson (2007) skriver att dagens 65 åringar inte är ett klart 
mått på vad den äldre är och därmed indelningen i den tredje och fjärde åldern. Hon 
beskriver den tredje åldern som när äldre fortfarande är aktiva eller arbetar och kan 
klara sig själva. Den fjärde åldern innebär tiden när hälsan börjar svikta och slutet av 
livet närmar sig. Äldre personer som har en eller flera sjukdomar och använder flera 
läkemedel, kan idag beskriva sig själva som friska eftersom de ofta uppfattar sig som 
friskare än de har varit tidigare i livet. Andra kan uppfatta sin hälsosituation som 
försämrad då de inte accepterar åldersrelaterad funktionsnedsättning. Äldre ansåg förr 
att funktionsnedsättningar var en naturlig del i åldrandet. Enligt Antonovsky (1991) 
beror det på ”en känsla av sammanhang” om ens livssituation är begriplig, om den är 
hanterbar och om den känns meningsfull. Synen på hälsa är enligt Eriksson (1990) att  
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det är en dynamisk process som är subjektivt upplevd och att hälsa är ett integrerat 
tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande (inte nödvändigtvis frånvaro av 
sjukdom). Hälsa måste ses och förstås som en del av det mänskliga livet.  

 
I Sverige är 8 procent av befolkningen över 75 år och förbrukar 45 procent av den totala 
läkemedelsförbrukningen. Äldre personer över 80 år har i genomsnitt fem läkemedel 
och i särskilt boende så används i snitt tio läkemedel per person. Den medicinska 
utvecklingen har förändrat möjligheten att kunna behandla allt fler sjukdomar och för 
många äldre innebär också en läkemedelsbehandling en möjlighet till ett gott liv. Den 
äldre personen kan ha många sjukdomar och läkemedel som kan göra det svårt att skilja 
mellan symtom på åldrande, sjukdomar eller läkemedelsbiverkningar. Det finns risk för 
att läkemedelsbiverkningar behandlas med ytterligare ett läkemedel. En del äldre kan ha 
minnesproblem eller fysiska funktionshinder som gör att det blir svårt att hantera sina 
läkemedel på ett optimalt sätt. Läkemedel som används fel innebär stora risker för 
ohälsa och försämrad livskvalitet. Det finns studier som visar att mellan 10 till 20 
procent av äldre som läggs in akut på sjukhus beror på läkemedelsrelaterade problem 
(Socialstyrelsen, 2004; Eklund & Solbergera, 2005). Antalet äldre med kroniska 
sjukdomar ökar och enligt genomförda undersökningar är följsamheten till 
läkemedelsbehandling låg (World Health Organization, 2003; Arbetsgruppen för bättre 
läkemedelsanvändning, 1999). 
 
Följsamhet till ordination är vad varje förskrivare önskar sig men i litteraturen anges det 
att om följsamheten är mellan 80 till 90 procent så bedöms den vara tillfredsställande. 
Följsamhet definieras som ”the extent to which a person´s behaviour – taken 
medication, following a diet, and/or executing lifestile changes, corresponds with 
agreed recommendations from a health care provider” (World Health Organization, 
2003, s.3). Patienten väljer själv hur de vill ta sina mediciner och det är olika faktorer 
som bestämmer om, hur och när de tar sina mediciner. Faktorer som påverkar 
följsamheten kan vara patientens allmänna inställning till läkemedel (Isacsson & 
Bingefors, 2002), om patienten har tillit till förskrivaren, använder fler än tre läkemedel, 
måste ta läkemedel flera gånger/dag, har inte råd, glömmer medvetet eller omedvetet att 
ta sin medicin, har få läkarbesök och dålig uppföljning av behandlingsresultaten. Enligt 
Ihre (2005) så kan bristande följsamhet bero på relations- och kommunikationsproblem 
mellan förskrivare och patient. En förutsättning för bra följsamhet är patientens 
motivation att ta läkemedel, stöd och uppföljning av sjukvårdens professioner under 
läkemedelsanvändningen. 

 
Sjuksköterskans roll och ansvar   
I en vardaglig omvårdnadssituation ställs krav på sjuksköterskan att ha såväl medicinska 
som omvårdnadskunskaper. Det handlar om att kunna samordna kunskaper från det 
egna området vårdvetenskap och det medicinska kunskapsområdet. Till de olika 
kunskapsområdena behövs en förmåga att bedöma patientens tillstånd utifrån uttalade 
och outtalade behov och där patientens självbestämmande har inflytande på 
omvårdnadsinnehållet. Eftersom varje situation är unik styr det vilka 
omvårdnadsåtgärder som bör eller ska genomföras med ledning av sjuksköterskan 
(Nilsson, 2001; Socialstyrelsen, 1993). När omvårdnad blev sjuksköterskornas 
karaktärsämne genom Högskolereformen 1977 så flyttades tyngdpunkten från 
naturvetenskapliga kunskaper till att sjuksköterskan mer skulle fokusera på patientens  
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upplevelse av sin sjukdom eller sina symtom för att kunna förstå hur den påverkar 
patientens hälsa. De humanistiska värdena som upplevelse, förståelse, individualisering 
och helhetssyn betonades (Holmdahl, 1994). 

 
Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är sjuksköterskan ansvarig för att möta den 
andre utifrån dennes livsvärld. Det är inte bara ett praktiskt ansvar utan också ett ansvar 
för att hjälpa en annan människa att bli hel. Vårdandets mål är att lindra eller minska 
lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande. Enligt International Council of 
Nursing´s etiska kod från 2000 (Socialstyrelsen, 2005a) har sjuksköterskor fyra 
grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 
hälsa och att lindra lidande. Det finns olika lidande enligt Dahlberg et al. (2003) ett 
livslidande, ett sjukdomslidande och ett vårdlidande. Vårdlidande är det som åsamkas 
patienter av vårdande eller brist på vårdande. Det uppstår ett vårdlidande många gånger 
av ett omedvetet handlande samt beroende på bristande kunskap och avsaknad av 
reflektion (Eriksson, 1990). För patienten kan ett vårdlidande innebära känslan av 
maktlöshet, att inte förstå vad som sker eller en situation där fokus för vårdandet är 
förskjutet och där patienten är en tingest ( Dahlberg et al., 2003). 
 
Det finns olika perspektiv som påverkar och styr sjuksköterskans roll och ansvar i 
vården och tydligast vägledning ges utifrån författningar och regelverk. 
Läkemedelsbehandling innebär enligt Socialstyrelsens termbank åtgärder som syftar till 
att förebygga ohälsa, bevara eller förbättra den enskildes hälsotillstånd. I 
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering (2000; 2001; 2005c) är det 
reglerat vilka yrkesgrupper som får iordningställa och administrera läkemedel inom 
hälso- och sjukvården. Regler för läkemedelshantering på sjukhus och inom 
hemsjukvården styrs utifrån författningar (Socialstyrelsen, 2001). 
 
I sjuksköterskans möte med den äldre patienten så är en del av kompetensen att ha 
kunskap om läkemedelseffekter och eventuella biverkningar för att kunna observera och 
vara lyhörd för både förbättringar och försämringar i patientens hälsotillstånd (Larsson 
& Rundgren, 2003). Sjuksköterskans roll utifrån patientens användning av läkemedel 
kan enligt Nätverket för sjuksköterskor inom klinisk farmakologi definieras i begreppet 
farmakologisk omvårdnad. Farmakologisk omvårdnad innebär de bedömningar och 
åtgärder som sjuksköterskan gör i samband med läkemedelsbehandling. Definitionen på 
farmakologisk omvårdnad lyder enligt följande: 
”  - iordningställande av ordinerad läkemedelsdos med hänsyn tagen till den  aktuella 
     läkemedelsformen och patientens behov 
-   utbildning av patient, grupper av patienter och i vissa fall till patienten närstående 
     person om läkemedlets effekter, dess läkemedelsform samt aktuellt 
    administreringssätt 
-   administrering av ordinerad läkemedelsdos på ett för patienten optimalt sätt, med 
    bevarande av patientens värdighet och integritet  
-  underlättande av/medverkan till patientens ansvarstagande och självständighet i 
    läkemedelsbehandlingen med hänsynstagande till patientens inställning och kunskap 
    om läkemedel 
-  uppföljning av patientens reaktion på behandlingen 
   dokumentation av planering, genomförande och resultat av ovanstående moment 
   utifrån patientens behov” 
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(http://www.farmakologinatverk.se/art.aspCategoryID=227&ArticleID=937,   
hämtad 08-05-14). 

 

Delaktighet 
Delaktighet förklaras i Nationalencyklopedin som aktiv medverkan. Under många 
årtionden har samhället försökt stärka patientens delaktighet i sin vård. World Health 
Organisation tog 1978 upp i sin Alma-Ata deklaration att människor har rättighet och 
skyldighet att delta individuellt och kollektivt i planering och genomförande av sin vård. 
I förarbetet till Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling,) 1982 
diskuterades att vårdtagarens behov skulle tydliggöras. I den reviderade upplagan 
(Svensk författningssamling) 1985 ansågs det att god vård ska ges med respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Det betonas i lagen att individen har ett eget 
ansvar och rätt till delaktighet. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor (2005 a), tar man upp ”att i dialog med patient och närstående ge stöd 
och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling”. Cahill 
(1996) beskriver i en begreppsanalys att patientdelaktighet har filosofiska rötter i en 
humanistisk människosyn, i att människan har en fri vilja och är självbestämmande. 
”Patientdelaktighet kan också ses som en social konstruktion som formas i interaktionen 
mellan sjuksköterska och patient” (Sahlsten, 2007b, s.3). Om delaktighet har uppnåtts 
kan bara avgöras av den enskilda patienten. Det är i mötet med den andre som är 
grunden till ett vårdande. Eriksson (1988) skriver i förordet att ”kärnan i vårdprocessen 
utgörs av patient- vårdarrelationen”. Det är denna relation som utgör grunden för de 
verksamma hälsoprocesserna hos patienten och där ett möte med hela människan sker. I 
denna grundläggande relation får patienten kraft att vara delaktig i vårdprocessen. 
 
 Enligt Travelbee (2001) är mötet ”människa till människa” alltid det goda mötet. När 
vårdaren som individ kan möta den andre som individ utan sina roller som 
sjuksköterska och patient, då blir det ett äkta och gott möte som kan utgöra grunden för 
vård. En vårdrelation bygger på ömsesidighet enligt Eriksson (1988) vilket innebär att 
en relation utvecklas endast ifrån den beredskap som finns hos såväl patient som 
vårdare. En vårdare får inte forcera en relation. I önskan att nå patientdelaktighet är det 
viktigt att uttrycka de förväntningar som finns på varandra och på vården. Enligt 
Gallant, Beauieu och Carnevale (2002) så tror sjuksköterskan att patienten vill vara 
delaktig i sin vård och att patienten har kapaciteten att vara delaktig – det är patienten 
som vet bäst hur det fungerar i sitt liv. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Patientens förutsättningar för delaktighet i sin behandling är otydlig och behöver 
synliggöras. Det är viktigt att sjuksköterskan kan tolka den äldres uttalade och outtalade 
behov och resurser för att kunna upptäcka och identifiera problem som rör behandling 
med läkemedel. För att vården och behandlingen så långt det är möjligt skall utformas 
och genomföras efter den äldres behov så är det en förutsättning att mötet mellan 
sjuksköterskan och den äldre möjliggör delaktighet. Vi undrar utifrån följande 
frågeställning vad är det som hindrar och möjliggör patientens delaktighet i sin 
läkemedelsbehandling? 
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SYFTE 

Syftet är att belysa den äldres förutsättningar för delaktighet i sin 
läkemedelsbehandling.  
 
 
METOD 

I vår litteraturstudie har vi valt att undersöka vad som finns beskrivet om äldres 
förutsättningar för delaktighet i sin behandling utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. I 
vår uppsats har vi genomfört en innehållsanalys av elva kvalitativa artiklar. Kvalitativ 
forskning syftar till en djupare förståelse av olika fenomen inom vården (Friberg, 2006). 
I sjuksköterskors dagliga verksamhet kan resultat från evidensbaserad 
omvårdnadsforskning användas för att i samråd med patienten erbjuda bästa möjliga 
omvårdnad.  
 

Litteratursökning 
Litteratursökningar inleddes med föresatsen att få en bredare och djupare förståelse för  
området ”sjuksköterska, äldre och läkemedel”. Inklusionskriterierna var att artiklarna 
skulle vara vetenskapligt granskade, publicerade från år 2000 och framåt samt ha ett 
vårdvetenskapligt perspektiv som beskrev faktorer som kan ha betydelse för äldres 
delaktighet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Vi valde bort artiklar som fokuserade på 
psykisk sjukdom, sexuella övergrepp, enbart yngre under 65 år eller hade rent 
medicinska perspektiv. Vi valde att börja sökningen med Swe-Mesh för att hitta 
ämnesord. Primärsökningar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och PsykInfo 
utifrån sökorden participation, nurse, elderly, aged, patient participation, 
communication, medication. Vid primärsökningen i PubMed blev det femsiffriga 
träffar, främst med farmaceutiska och medicinska perspektiv. Vi gjorde därefter 
ytterligare avgränsningen att inte ta med artiklar som tog upp säkerhet vid 
läkemedelshantering och för äldre riskfyllda läkemedel. Efter att använt de flesta 
sökorden i olika kombinationer så kom vi fram till 40 artiklar med ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Många av dessa artiklar handlade om psykiatrisk omvårdnad av patienter. Vi 
läste abstracts och artiklar i fulltext för att få se om de motsvarade vårt syfte och vi fick 
gallra bort de artiklar som inte gjorde det. Vi fortsatte med sekundärsökningar utifrån 
referenslistor och manuella sökningar som gav ytterligare artiklar. Vi inkluderade även 
sökorden non-participation och hindrance för att belysa syftet. Utifrån sökorden patient 
participation var många av träffarna artiklar skrivna av svenska författare och vi kom 
fram till avhandlingen ”Ömsesidighet i förhandling” av Monika Sahlsten publicerad 
2007 i Göteborg. Artiklarna i den avhandlingen satte ord på de fenomen som vi försökt 
att fånga och hjälpte oss att hitta ytterligare material. Sökhjälpen på biblioteket 
användes vid ett tillfälle och var till god hjälp och gav ytterligare sökord som 
collaboration och counselling och vidgade perspektivet. Det blev slutligen 14 artiklar 
som vi valde att granska närmare. Tre artiklar föll bort då de inte uppfyllde 
kvalitetskriterier. De elva artiklar som vi slutligen valde till vår litteraturöversikt är 
utifrån sökorden elderly, patient participation, nurse-patient, communication, då det var 
dessa artiklar som bäst stämde överens med vårt syfte. Artiklarna bygger i stor grad på  
forskning med metoder exempelvis grounded theory, etnografiska ansatser, som  
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studerar vardagens vårdverklighet. En sammanställning av granskade artiklar finns i 
bilaga 1. De elva artiklarna som vi har valt att ta med i översikten har vi granskat utifrån 
kvalitetskriterier för vetenskapliga artiklar enligt Friberg (2006). 
 

Analys 

De utvalda artiklarna har analyserats utifrån Evans modell (2003) som beskrivs av 
Friberg (2006). Analysen är, enligt Friberg indelad i tre steg. I det första steget som 
syftar till att få en överblick och förståelse över området är rekommendationen att läsa 
artiklarna många gånger och för att få en känsla av vad artiklarna handlar om har vi 
flera gånger, var för sig, läst de valda artiklarna. Steg två innebär att urskilja likheter 
och skillnader mellan artiklarna. Det kan vara teoretiska utgångspunkter, metoder, 
analyser, resultat såväl som författarnas tolkning av resultat. Oberoende av varandra så 
jämförde vi likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Genom dialog vävde vi sedan 
samman våra jämförelser med sammanfattande nyckelord. I det tredje steget görs en 
sammanställning av det utvalda området. Nyckelorden sorterades in i större grupper 
med liknande innehåll. Dessa grupper organiserades därefter i kategorier. Artiklarna 
lästes åter för att de olika delarna i varje resultat skulle passa in under rätt kategori. 
Efter analys av resultatet så arbetade vi slutligen fram tre huvudteman med vardera två 
undergrupper. Citat från artiklarna skrivs i uppsatsen på originalspråk för att undvika 
missförstånd. 

 

RESULTAT 

Illustration av resultatet 
I resultatet framträder tre huvudteman: förväntningar, relation och kontroll. Varje tema 
består av underteman som presenteras i följande figur. 
 
För att illustrera uppsatsens resultat så ritar vi tre cirklar som går i varandra. Se figur 1. 
Cirklarna är tänkta att illustrera de tre huvudtemana som framkom i vår analys av 
resultatet. En cirkel är förväntningar, en annan cirkel relation och den tredje är kontroll. 
Där alla tre cirklarna möts tolkar vi som optimal patientdelaktighet. I området där 
förväntningar och kontroll möts visar vilka förutsättningar som behövs för 
kommunikation i vården. Den har vi benämnt ”sjuksköterskans kunskap i 
vårdkommunikation”. Där området mellan förväntningar och relation möts framträder 
behovet av att vilja nå varandra, benämnd ”ömsesidig vilja att nå varandra”. I området 
där relation och kontroll möts, syns behovet av att våga dela kunskap med varandra, 
benämnd ”att sjuksköterska och patient vågar dela kunskap”. Uppsatsens syfte var att 
beskriva den äldres förutsättningar för delaktighet i sin läkemedelsbehandling. I figur 1. 
beskrivs förutsättningarna vara: en ömsesidig vilja att nå varandra, att sjuksköterskan 
behöver goda kunskaper i vårdkommunikation samt att sjuksköterska och patient vågar 
dela kunskap med varandra. 
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Förväntningar 
-  på varandra 
-  på vårdsituation 

Relation 
- genom att 
kommunicera 
- viljan att ha 
relation 

 Kontroll 
-   delad kontroll 
- ”sjuksköterskan 

vet bättre”
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kunskap i 
vårdkommunikation 

Ömsesidig vilja att nå varandra 

Att sjuksköterska och patient
vågar dela kunskap 

Optimal delaktighet 

 
Figur 1. Modell för möjligheter och hinder för delaktighet. 

 
 

 Förväntningar 
I litteraturen beskrivs hur lika sjuksköterskan och patienten uppfattar sina roller i vården 
och samtidigt hur olika uppfattningarna kan vara. Förväntningar styrs av personens egen 
erfarenhet och attityder till vården  
 

Förväntningar på varandra 
Patientens förväntningar på vården är att bli hjälpt. När sjuksköterskan involverar 
patienten i sin vård och informerar om vården så upplevde patienterna det som tryggt. 
Patienten upplever hög grad av trygghet när sjuksköterskan tar sig tid att lyssna, samtala 
och ger spontan information till patienten (Millard, Hallet, & Luker, 2006). 
 

When nurses treat you as an equal and give you information and encourage you to have a 
say, you know that you are not going to be ostracised for asking questions…it is a new 
experience for me…it is so nice to make up your mind about wash or what sort of pain 
tablet you want, but somehow I don’t feel comfortable about making decisions about 
treatments….. (Henderson, 2000, s. 32). 
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En del patienter upplever ambivalens till att vara delaktig och att ha åsikter om sin vård, 
främst när det gäller att vara med och fatta beslut om den medicinska behandlingen. Det 
uppskattas när sjuksköterskan ger stöd till patienten genom uppmuntran, är empatisk, 
lyssnar aktivt och accepterar patientens beslut (Vivian och Wilcox, 2000). Henderson 
(2003) fann att patienten föredrar när sjuksköterskan för dennes talan som en advokat.  
 
 The nurses were pretty well supportive and always encouraged med to ask questions if I 
 am not sure and asked my opinion about my care…the nurses seem to take the cue from 
 me and worked with me, so I always feel a lot of respect for the nurses and haven’t had 
 much need to complain (Henderson, 2003, s.504). 
 
Genom att visa respekt för patientens självbestämmande och bjuda in till den praktiska 
vården så skapas delaktighet. Patienten har då möjlighet att kunna ta beslut om sin egen 
vård. Sjuksköterskan ser sin roll som advokat för patienten (Henderson, 2000). En del 
sjuksköterskor vill utvecklas inom sitt yrke genom att välja tekniskt svåra och utmanade 
uppgifter. Att kunna ha kunskap och kontroll över de avancerade tekniska momenten 
ses som en viktig arbetsuppgift. Tekniska uppgifter ger sjuksköterskan värde i sin 
yrkesroll och att det är de tekniska momenten som görs för patientens tillfrisknande, 
som är den verkliga vården.  
 
 This was experienced to the extent that they disliked looking after patients who had no 
 procedures or technical tasks to be done; this was particularly true with elderly patients 
 who were admitted for chronicle medical conditions (Henderson, 2000, s. 33). 
 
Vivian och Wilcox (2000) beskriver att sjuksköterskor inom hemsjukvården ibland 
upplevde sig själva ha en mer betydande roll för att främja patientens följsamhet till 
ordination än vad patienter och familj upplevde. 
 

Förväntningar på vårdsituationen 
När patienten är inlagd förväntas patienten finna sig i sjukhusets rutiner och ta sina 
mediciner när de blir tillsagda att göra så (Davies, Ellis & Laker, 2000). I hemmet är 
patientens val annorlunda och tydligare. I hemmet har sjuksköterskan inte samma 
kontroll eftersom patienten har ett val, att ta sin medicin eller inte. Sjuksköterskan 
förväntar sig inte alltid fullständig följsamhet till behandling och som en sjuksköterska 
uttryckte det i Vivian och Wilcox artikel (2000, s.110).” Can you expect an adult to do 
everything you tell them to do? I don´t think so”.  
 
I hemsjukvården fann Vivian och Wilcox (2000) att sjuksköterskan tror att patienten 
alltid försöker vara följsam till ordination och när så inte är fallet så finns det acceptabla 
skäl till det. Det finns skillnader mellan sjuksköterskan och patientens förväntningar om 
graden av delaktighet i vården. I litteraturen (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006) 
jämförs hur sjuksköterskor bedömde patientens grad av delaktighet i olika 
vårdsituationer mot hur patienten själv bedömde sin egen delaktighet. Sjuksköterskorna 
bedömde i mycket högre grad att patienterna var mer aktiva än vad patienterna själva 
gjorde. Det var främst i kategorierna kommunikation, andning, hud, sömn och smärta 
som de största skillnaderna framträdde. En möjlighet för sjuksköterskan för att få 
patienten delaktig på sjukhus är att ge information. 
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We need to fully inform patients about what’s going on without them (patients) even  
asking …some patients are too scared to ask you anything, so you need to take the 
initiative … if they (patients) know, then they are in position to make decisions….patient 
loose the control in hospital and you need to give it back to them (Henderson, 2003, s. 
504). 

 
Henderson (2000) fann att sjuksköterskor på sjukhus såg patienten som 
samarbetspartner som vill veta och vara delaktig i sin vård, men att sjuksköterskorna 
inte bjöd in till delaktighet vid tekniska uppgifter.  
 
 I suppose they (patients) have all these things to be done, drips and drains and so forth-
 we have to do them so they can get better, it’s all part of the treatment….so nursing for 
 me is making sure everything is done properly and on time…..we are here to do things to 
 patients: that we are here to fix things and we know best and that is part of caring isn’t 
 it?...they can sort out their showers, that’s about it (Henderson, 2000, s. 32). 
 
I hemmet kunde däremot delaktighet nås när sjuksköterskan delade läkemedel i dosett 
då fanns tillfälle för sjuksköterskan att informera om läkemedel och få dialog med 
patient och närstående om läkemedlen (Vivian & Wilcox,  2000). 

 

Relation 
I flera av studierna framkommer att relationen mellan sjuksköterska och patient är 
viktig för att skapa delaktighet i vården. Det beskrivs hur relationer på olika sätt både 
kan skapas och förhindras genom medveten och omedveten kommunikation. Hur 
sjuksköterskan involverar patienten i vården kan ses på vilket sätt som patienten 
benämns, att vara en partner, klient, konsument eller kund (Rycroft - Malone, Yerrell & 
Shaw, 2001). 
 

Relation genom att kommunicera 

Kommunikation som leder till patientens delaktighet och tillfredsställelse sker genom 
att vara bekräftande, både ickeverbalt och verbalt och att den fokuserar på patientens 
önskemål enligt Vivian och Wilcox (2000). I litteraturen görs det skillnad mellan olika 
typer av frågor som både patient och sjuksköterska ställer till varandra exempelvis 
bekräftande frågor, rådgivande, informativa och utmanande frågor. Hur och vem som 
ställer frågorna styr samtalet. I olika artiklar beskrivs att information om läkemedel ofta 
styrs av sjuksköterskan och att informationen som hon ger är av generell art. Rycroft – 
Malone et al. (2001) fann att sjuksköterskan informerade patienten om det ordinerade 
läkemedlets namn, indikation, färg, antal och hur ofta de ska tas. Informationen utgick 
mer från att vara medicinorienterad istället för att utgå från patientens tidigare 
erfarenhet eller kunskap om sina läkemedel. Patient efterfrågar oftast inte mer 
information men saknar ibland information om läkemedlets sidoeffekter som kan 
upplevas som en informationsbrist. 
 
 I think sometimes…they’re presuming I’m being anxious or I don’t know what they’re 
 talking about. Yes I accept that we don’t know about ins and outs of medication but we 
 do know about  the ins and outs of the routine when my son or daughter are home and 
 how they react to their medication (Rycroft –Malone et al. 2001, s. 227) 
 
Davies et al. (2000) fann att sjuksköterskan, speciellt i samband med överlämnandet av  
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läkemedel, inte tog möjligheten att ge och få information från den äldre samt att bedöma 
den äldres behov. Kettunen, Poskiparta och Gerlander, (2002) beskriver vikten av att 
sjuksköterskan är lyhörd för vad patienten frågar om och att denna medvetenhet kan 
bidra till att öka patientens delaktighet. Patienten ställer frågor för att ge och få 
information eller för att få bekräftelse. Rycroft – Malone et al. (2001) fann också att 
sjuksköterskan bör ställa öppna frågor till patienten för att få reda på dennes 
erfarenheter av sina läkemedel. Vivian och Wilcox (2000) fann att sjuksköterskor i 
hemsjukvård kommunicerar om läkemedel med den äldre och närstående genom 
undervisning. Undervisningen syftade till att ta bort hinder till följsamhet, att anpassa 
stöd, erbjuda belöning och att skrämmas till följsamhet. Kaakinen, Shapiro och Gayle 
(2001) sammanfattar i begreppet hypervigilance (fritt översatt: mycket vaksam) en 
beskrivning över hur sjuksköterskan på bästa sätt kan kommunicera med den äldre för 
att skapa delaktighet och följsamhet till ordination. Begreppet beskriver hur 
sjuksköterskan genom att vara lyhörd för det komplexa i den äldres hälsa, familj och 
åldrandet kan främja följsamhet till behandling. 

 

Viljan att ha en relation 
Viljan att ha en relation måste finnas både hos såväl patienten som sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan som är villig att dela med sig av sin information till patienten om 
patienten tillstånd tillåter och själv önskar medverka. Henderson (2003) belyser vikten 
av att utveckla en positiv relation för att patienten ska känna sig bekväm och trygg i 
samarbetet med sjuksköterskan. 
 
 We go on a first name basis, which I think goes a long way to knocking down the 
 barriers. We try to be friendly and we joke with them and generally show them ( patients) 
 that we care and then they will feel comfortable with you and will be prepared to work 
 with you at whatever level (Henderson , 2003, s. 504). 
 
När det varken finns vilja eller insikt hos sjuksköterskan att ha en jämlik relation med 
patienten så menar både Henderson (2003) och Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos 
(2005b) att patienten blir passiv. När sjuksköterskan känner sig otrygg och behöver stöd 
i sin profession inser hon inte vikten av att göra patienten delaktig i sin vård. 
Sjuksköterskans osäkerhet leder till en strävan att ha kontroll över situationen. 
Patientens delaktighet i sin vård kräver att patienten får svar på sina frågor, ibland svåra 
frågor, som sjuksköterskan kan uppleva frustrerande då hon inte kan svara. 
Sjuksköterskans vaga svar gör att patienten känner sig osäker i situationen och inte kan 
ta beslut. Sahlsten et al. (2005b) fann att om en relation ska utvecklas så behövs 
kontinuitet, avsatt tid, medveten planering och gemensamt mål med patienten. Det var 
svårt för sjuksköterskan att skapa en relation när arbetsschemat inte gav möjlighet till 
kontinuitet. Rycroft–Malone et al. (2001) fann att tidsaspekten bestämmer när 
sjuksköterskan ger information och att det också var beroende på avdelningens rutiner 
eller hembesökets längd. Om det var ett kort hembesök så gav sjuksköterskan 
information utifrån ”slutna frågor”. Det fysiska rummet kan också påverka hur en 
relation skapas. Är inte miljön handikappanpassad för patienten skapas ett 
beroendeförhållande till sjuksköterskan. På sjukhuset är vården till viss del organiserad 
så att flera patienter kan medicintekniskt övervakas samtidigt. Sjuksköterskan får då en 
roll som övervakare. 
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The alarm on the PCA (patient controlled analgesia) went. Within minutes, the nurse 
 came into the patient’s room and started to punch some keys on the keypad…I noticed 
 that the nurse did not look at the patient once. The patient said,” Can I talk to you about 
 this operation, I am not happy about the doctor said? “, to which the nurse replied, still 
 without looking at the patient,” I am busy now Mr X, I need to sort out this machine, OK 
 ”. After the alarmed stopped buzzing, the nurse left the room (Henderson, 2003, s. 505-
 506). 
 

Kontroll 
I litteraturen framkommer att maktbalansen mellan sjuksköterska och patient är ojämlik, 
patienten anser att sjuksköterskan har mer kunskap om sjukdom och hälsa. För att 
patienten ska kunna vara delaktig i sin vård behöver sjuksköterskan dela med sig av sin 
kontroll och kunskap. Kontroll eller makt kan beskrivas hur relationer på olika sätt både 
kan skapas och förhindras genom medveten och omedveten kommunikation. Kontroll 
kan innebära sjuksköterskans upplevelse av kontroll över situation, teknik eller förlopp.  
 

Delad kontroll 
Att ge kontroll till patienten kan ske på olika sätt. När sjuksköterskan bjuder in och 
delar med sig av kontrollen till patienten så kan ansvaret delas för dennes vård. Det kan 
vara att involvera patienten helt i sin vårdsituation som en jämlik och respekterad 
partner om patienten så vill. Sjuksköterskans inställning till att dela kontrollen med 
patienten är en förutsättning för att det ska bli möjligt (Henderson, 2000; Vivian & 
Wilcox, 2000).  
 
 ”With some nurses ,the patient doesn’t get a chance but I’m not like that….for me, it’s a 
 two way thing…I build rapport and even though I feel that I still have authority, I will 
 encourage working together, by them( patients), actively participating and having their 
 point of view because that is part of caring and patients appreciate this” (Henderson 
 2000, s. 32). 
 
I olika situationer kan det vara lättare eller svårare för sjuksköterskan att dela 
kontrollen. Sjuksköterskan anser att hon är ansvarig för de tekniska uppgifterna och det 
är lättare att lämna över kontrollen för patientens personliga omvårdnad och hygien. 
Enligt Vivian och Wilcox (2000) kan ett sätt för sjuksköterskan vara att gradvis lämna 
över kontrollen till patienten. 
 
 ” Let them take control a little at time, and before you know it, they’re going to be 
 managing their  own care” (Vivian & Wilcox, 2000, s 111). 
 
Hur kontrollen delas mellan sjuksköterskan och patienten beror på hur informationen 
ges och på vilket sätt. Sjuksköterskan kan informera utifrån en redan färdig checklista 
eller övertala patienten till en speciell slags behandling. Millard et al. (2006) beskriver 
situationer när patienten ifrågasätter sjuksköterskans behandlingsplan och vill ändra den 
men sjuksköterskan ignorerar patientens önskemål och fortsätter enligt sin planering. 
När sjuksköterskan ignorerar den andre är hon inte villig att dela med sig av kunskap 
och kontroll. Enligt Vivian och Wilcox (2000) och Davies et al. (2000) beror det på hur 
sjuksköterskan uttrycker sig, använder slentrianmässigt medicinska termer, pratar 
babyspråk till patienten eller använder slutna frågor. Kettunen et al. (2002) beskriver 
hur patienten använder sin kontroll genom att ställa frågor till sjuksköterskan för att  
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kontrollera hennes kunskap. När kontrollen över informationen om patientens 
hälsotillstånd ligger hos sjuksköterskan leder det till en osäker och otrygg patient 
(Sahlsten et al., 2005b).  

 

”Sjuksköterskan vet bättre” 
När sjuksköterskan bedömer behovet av vård tar hon också kontroll över patientens 
vård. Henderson (2003) tar upp situationer när sjuksköterskan antagit en attityd 
gentemot patienten att det är sjuksköterskan som bestämmer: 
  
 ”We are in control, we know best…..we call the shots that include telling patients what 
 we want to tell the...” (Henderson , 2003, s. 504). 
 
Sjuksköterskan kan ha en egen inställning till hur bra vård ska ges. Hon vill inte vara 
den som assisterar patienten till att ta beslut utan hon vill vara den som tar besluten. 
Henderson (2003) kom fram till att om patienten inte vill medverka till föreslagen 
behandling kan sjuksköterskan genom att kontrollera vilken slags information hon ger 
eller genom att använda sig av slutna frågor påverka patienten till att medverka till den 
föreslagna behandlingen.  
  
 ” I think the nurses are definitely the most powerful to have a say because we are in our 
 own environment and are in control and we know exactly what is going on whereas the 
 patients don’t know…” (Henderson, 2003, s.505). 
 
En sjuksköterska som har liten erfarenhet av sitt yrke behöver mer kontroll än en 
erfaren för att dölja sin eventuella okunskap (Sahlsten, 2005b). Henderson (2003) kom 
fram till att majoriteten av sjuksköterskor inte ville dela kontrollen över beslut runt 
patientens vård. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Det var svårt att hitta artiklar om äldres delaktighet i läkemedelsbehandling utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. I de första litteratursökningarna dominerades träffarna av 
artiklar som beskrev orsaker till äldres läkemedelsrelaterade problem och åtgärder som 
vården kan göra för att minska dessa risker. Det var många studier som beskrev vilka 
läkemedel som läkare skulle förskriva med försiktighet till äldre, om rapportering av 
biverkningar och hur det fungerar med läkemedelsgenomgångar med farmaceuter. Få 
artiklar tog upp vad sjuksköterskan gör förutom att se till att läkemedelsordinationer blir 
utförda. Det tog därför mycket tid att få fram artiklar med vårdvetenskaplig ansats, som 
beskrev relation och kommunikation vid behandling mellan sjuksköterska och patient. 
Vi fann artiklar från olika världsdelar, Europa, USA och Australien. En reflektion är om 
delaktighet kan vara ett västerländskt problem. Utifrån sökordet patient participation 
blev många av träffarna svenska artiklar vilket förvånade oss. Vi kom fram till 
avhandlingen ”Ömsesidighet i förhandling” av Monika Sahlsten (2007b) i Göteborg 
som innehöll artiklar med våra frågeställningar. Vårt resultats teman var svåra att skilja 
från varandra då de gick i varandra och var beroende av varandra. I Sahlstens (2007b) 
avhandling om delaktighet kunde vi se ett liknande fenomen där fyra dimensioner  
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beskrivs och att dessa är inbördes nära relaterade till varandra. En fundering som vi har 
är om någon annan utifrån våra sökord kan hitta samma material och komma fram till 
ett liknande resultat? Vi tror att vår egen process och att vi är vi har haft påverkan på 
hur vi har hittat och valt ut artiklar och att det inte enbart bygger på sökord.  
 

Resultatdiskussion 
Vår arbetshypotes har varit frågan ”Hur mår du med dina mediciner?”. Vi förstår att 
frågan är grammatiskt fel och får ingen innebörd utan att det finns en relation mellan 
sändare och mottagare. I frågan, som vi uppfattar det, finns ett helhetsperspektiv. Vi ser 
frågan som en inledningsfras där sjuksköterskan vill veta hur den andre mår och 
upplevelsen av hur det fungerar med läkemedlen och dess effekt. Efter att ha läst och 
gallrat bland artiklar fann vi att det finns en stor skillnad mellan hur sjuksköterskan och 
patienten uppfattar delaktighet i behandling, att sjuksköterskan använder sig av makt 
och kontroll genom sitt sätt att kommunicera. Vi förstår tydligare att innehållet i vår 
arbetshypotes är beroende av sjuksköterskans vilja till att ha en relation, betydelsen av 
att kommunicera med öppna frågor, att ha förmåga att föra ett samtal utifrån patientens 
villkor och att kommunikation består i så mycket mer än det talade ordet.  
 
Uppsatsens syfte är att beskriva den äldres förutsättningar för delaktighet i sin 
läkemedelsbehandling. För att kunna bearbeta det resultat som vi kom fram till valde vi 
att illustrera det i en figur. Se figur 1. Vi kom fram till att förutsättningarna för den 
äldres delaktighet är: en ömsesidig vilja att nå varandra, att sjuksköterskan behöver 
goda kunskaper i vårdkommunikation samt att sjuksköterska och patient vågar dela 
kunskap med varandra. Det är främst sjuksköterskans medvetna vilja till att skapa en 
ömsesidig relation med den äldre som leder till delaktighet i behandling. Det är först när 
det finns en vilja att vara mottaglig för vem den andre är som det kan skapas 
förutsättningar för delaktighet i mötet mellan sjuksköterskan och den äldre. När viljan 
finns så blir sjuksköterskans förmåga att kommunicera mer tydlig och betydelsefull. 
Eide och Eide (1997) pekar på att förmågan att vara uppmärksam och förmågan att 
lyssna aktivt är två grundläggande kommunikationskunskaper för att skapa det goda och 
hjälpande samtalet. Men om kommunikation används på fel sätt kan de vara ett medel 
till makt, kontroll och avvisande av den andre. Vårt resultat visar att sjuksköterskan 
både måste se och möta den äldre som en individ i sitt sammanhang. Sjuksköterskan 
måste ta hänsyn till patientens känslor, synpunkter, ta reda på hur den äldre ser på sin 
hälsa och vilken inställningen är till ordinerad behandling (Kaakinen et al., 2001). 
 
Kettunen et al. (2002) använder sig av metoden konversationsanalys för att lyfta upp det 
som sägs mellan sjuksköterska och patient. I artikeln framkommer det att metoden med 
"frågor och svar” både kunde vara ett maktmedel och hjälpmedel mellan sjuksköterska 
och patient. Vi tror att kunskaper i kommunikation är grunden för att kunna skapa 
relation och detta tycker vi bör synliggöras i utbildningar för sjuksköterskor. Erik Axel 
Karlfeldts gamla talesätt att ”tala med bönder på bönders vis och med lärde på latin” 
beskriver ett sätt hur en god och individanpassad kommunikation kan ske. Enligt Davies 
et al. (2000) kan sjuksköterskans personliga jargong och medicinskt fackspråk vara ett 
hinder för delaktighet. Det är viktigt att inse att tradition kan styra hur sjuksköterskan 
ställer frågor och hennes förväntningar på patientens svar Jones (2003).  Frågornas 
karaktär kan leda till att patientens delaktighet förhindras om frågorna som ställs bygger 
på vårdens rutiner. Om sjuksköterskan inte alls frågar eller inte medvetet lyssnar aktivt  
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på svaret så blir det också ett hinder i delaktigheten. Ett annat sätt att beskriva 
komplexiteten i individualiteten och språket är att en människas språk är en del av 
hennes personlighet (Eide & Eide, 1997). 
 
”Yrkeskunskap och empati är troligen de mest grundläggande förutsättningar för 
professionell kommunikation och omvårdnad” (Eide & Eide, 1997, s. 45). Travelbee 
(2001) menar att sjuksköterskan måste arbeta med sig själv och sin empatiska förmåga, 
för att kunna förstå, känna med och leva sig in i patientens upplevelse. Sjuksköterskans 
självinsikt är betydelsefull för att skapa ett professionellt förhållningssätt till patienten 
och kan enligt Ekberg (1996) utvecklas genom reflektion och handledning. Handledning 
kan ske genom att använda sig av videoinspelning eller rollspel för att tydliggöra olika 
kommunikationssätt. Vilka möjligheter ges för sjuksköterskan att använda sig av ett 
reflekterande förhållningssätt och arbetssätt? Handledning inom vårdorganisationen 
väljs ofta bort både av den anställde och av arbetsgivaren. Orsaker kan vara tidsbrist 
eller att den överhuvudtaget inte är inplanerad i schemat. Bristen på ett reflekterande 
arbetssätt kan vara ett hinder för delaktigheten (Sahlsten et al., 2005b). 
 
Sjuksköterskan har lärt sig att vårdprocessen börjar i mötet med patienten. När 
sjuksköterskan i vårdprocessen bedömer, planerar, genomför och utvärderar omvårdnad 
är det viktigt att den görs utifrån en helhetssyn. Om inte sjuksköterskan delar med sig 
till patienten hur hon har bedömt vårdbehovet blir det ett hinder för patientens 
delaktighet. Hon måste både våga bjuda in patienten och våga dela med sig av sin 
bedömning för att gemensamma beslut ska kunna tas. Varför delar inte sjuksköterskan 
sin bedömning av vårdbehovet med patienten? Beror det på den enskilda 
sjuksköterskan, kulturtraditionen i vårdorganisationen eller utbildning? För vem är vi 
till för? 
 
Utifrån resultatet har vi sett att sjuksköterskan och patienten ofta bedömer samma 
vårdsituation mycket olika och att sjuksköterskan inte alltid medvetet arbetar utifrån ett 
patientperspektiv och ibland övervärderar patientens vilja att vara aktiv. Vid 
vårdsituationer där patienten har nedsatt autonomi och inte kan förmedla sina behov 
ställs större krav på sjuksköterskan att vara lyhörd för den andre, för att skapa en 
relation. Löwheim (2008) har studerat användningen av psykofarmaka och 
smärtstillande läkemedel bland äldre. Han visar i sin avhandling att smärta är vanligt 
bland äldre på äldreboende och att underbehandling kan vara ett problem beroende på 
bristande kommunikation mellan olika personalgrupper. Omvårdnadspersonal på 
äldreboende blir ofta den äldres företrädare och en bristande kommunikation mellan 
vårdpersonal kan då leda till ett vårdlidande för den äldre, när inte smärta eller andra 
symtom uppmärksammas och åtgärdas. Enligt Armanius Björlin et al. (2004) kan etiska 
dilemman uppstå när vårdarens bedömning inte sammanfaller med en 
demenshandikappades. En gemensam vårdplan är ett verktyg för att sätta patientens 
behov i fokus. Betydelsen av en personligt anpassad information om läkemedel och 
behandling är viktig för att uppleva delaktighet. Ett exempel från dagens vård är att 
både hos hjärtsviktssköterskan och diabetessköterskan får patienten en egen bok att 
skriva upp sina mätvärden i, som ett verktyg att få både kunskap om och kontroll över 
sin egen sjukdom. Ryan och Chambers (2000) fann att det är viktigt att skräddarsy 
information om läkemedel till äldre för att stödja självständighet och behålla kontroll 
över sina läkemedel. Kan det vara så att när sjuksköterskan har ett definierat ansvar 
(diabetes, hjärtsvikt) blir även informationen individanpassad och patienten tryggare?  
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Om varje patient har en förteckning över sina ordinerade läkemedel där indikation, 
dosering, förväntad effekt och kontaktuppgifter till någon som svarar på eventuella 
frågor skulle det öka delaktighet, trygghet och säkerhet i läkemedelshantering (Sveriges 
kommuner och landsting, 2008)? 
 
Vi upplever att sjuksköterskans roll när det gäller hantering och behandling av 
läkemedel för äldre är otydlig i förhållande till den äldres behov och till läkaren. 
Larsson och Rundgren (2003) skriver att gränserna är oskarpa mellan vad som är strikt 
medicinskt och omvårdnad. I kvalitetssystemföreskriften (SOSFS, 2005b) framgår det 
att det är verksamhetschefen eller motsvarande som ska ta fram och fastställa ett 
ändamålsenligt kvalitetssystem för att nå de uppsatta kvalitetsmålen. 
Verksamhetschefen ansvarar även för att personalen har den kompetens som krävs för 
att utföra sina arbetsuppgifter. Socialstyrelsens tillsynsrapport (2008) beskriver att det 
saknas rutiner för kvaliteten och säkerheten i samband med läkemedelshantering på 
sjukhus. Särskilt utsatta är nyutexaminerade sjuksköterskor som förväntas ha kompetens 
i och med legitimationen men som det i praktiken är omöjligt att veta vilken reell 
kompetens den enskilda individen har. Orsaken kan enligt Socialstyrelsen vara att varje 
högskola utgår från en övergripande målbeskrivning som högskolan kan tolka utifrån 
sina egna resurser. Varje institution bestämmer vilka krav som ställs för att studenten 
ska godkännas. Socialstyrelsen efterlyser därför ett ökat samarbete mellan 
utbildningsinstitutioner och verksamheter för att få en gemensam syn på vilken 
kompetens som behövs. En framtida utveckling vore att tydliggöra sjuksköterskans 
ansvar i ”den farmakologiska omvårdnaden” som beskrivs av Nätverket för 
sjuksköterskor inom klinisk farmakologi. 
 
En annan aspekt av kvalitet är det ska finnas dokumentation av den hälso- och sjukvård 
som patienten får (Svensk författningssamling,1985). Sjuksköterskan är skyldig att 
dokumentera både sina egna omvårdnadsinsatser samt medicinska ordinationer och 
behandlingar. För sjuksköterskan är det självklart att dokumentera att ett läkemedel är 
givet enligt ordination och ibland att det har lindrat patientens symtom. Vi upplever att 
sjuksköterskans dokumentation av patientens upplevelser av sin läkemedelsbehandling 
hamnar i gränslandet mellan omvårdnad och medicin. Upplevelsen blir sällan 
dokumenterad, orsaker kan både vara att sjuksköterskan inte efterfrågar den och att 
journalsystemens sökord varken vägleder eller stödjer sjuksköterskans dokumentation. 
Tänk om vi hade en gemensam dokumentation om läkemedel över vårdgivargränserna 
och mellan professionerna. Dokumentationen skulle kunna ge en samlad bild och 
förstärka de olika professionernas del i läkemedelsbehandlingen. Förutsättningar till en 
optimal läkemedelsbehandling för patienten skulle sannolikt öka om en gemensam 
dokumentation fanns, eftersom det skulle framgå vem som är ansvarig förskrivare, 
varför läkemedlet satts in, förväntad och upplevd effekt och behandlingstidens längd.  
 

Betydelse för vårdandet 

Att fånga upp hur den äldre mår med sina mediciner är för sjuksköterskan en viktig 
hälsobefrämjande arbetsuppgift. Ur resultatet kom vi fram till att följande 
förutsättningar behövs för att nå den äldres delaktighet i läkemedelsbehandlingen, 
ömsesidig vilja att nå varandra, att sjuksköterskan behöver goda kunskaper i 
vårdkommunikation och att sjuksköterska och patient vågar dela kunskap.  
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I vår vardag kan man konkret uttrycka det i följande punkter:  
 

• Att sjuksköterskan både måste se och möta den äldre som en individ i 
sitt sammanhang.  

• Att våga bjuda in patienten och våga dela med sig av sin bedömning för 
att gemensamma beslut ska kunna tas. 

• Att ett professionellt förhållningssätt till patienten utvecklas genom 
reflektion och handledning. 

• Att medvetenhet finns att "frågor och svar” både kan vara ett 
maktmedel och hjälpmedel mellan sjuksköterska och patient. 

• Att en gemensam vårdplan är för att sätta patientens behov i fokus. 
• Att en gemensam dokumentation om läkemedel över 

vårdgivargränserna och mellan professionerna finns. 
• Att varje patient har en bok över sina ordinerade läkemedel där 

indikation, dosering, förväntad effekt och kontaktuppgifter till någon 
som svarar på frågor finns och möjlighet till att skriva upp egna 
upplevelser i, som en dagbok. 

• Att beskriva rutiner för kvalité och säkerhet i samband med 
läkemedelshantering på sjukhus där det också står beskrivet vad var 
och ens ansvar är i förhållande till patientens upplevelse av 
läkemedelsbehandlingen ex. information. 

• Att tydliggöra sjuksköterskans ansvar i ”den farmakologiska 
omvårdnaden” som den beskrivs i Nätverket för sjuksköterskor inom 
klinisk farmakologi.  

• Att ett ökat samarbete mellan utbildningsinstitutioner och verksamheter 
genomförs för att få en gemensam syn på vilken kompetens som 
behövs. 
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Bilaga 1 
Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 
 Perspektiv  

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv        

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

1. 
Titel: Strategies for 
working with elderly 
clients-A qualitative 
analysis of elderly 
client/nurse 
practitioner 
communication 
Författare: Johanna 
Kaakinen, Elayne 
Shapiro, Barbara 
Mae Gayle 
Tidskrift: Journal 
of the American 
academy of nurse 
practitioners 
Årtal: 2001,vol 13,7 
325-329 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterskepersp
ektiv 
 
 
                         

 
Det finns lite forskning 
om kommunikationen 
mellan sjuksköterska 
och äldre. Syftet är att 
beskriva 
kommunikation mellan 
sjuksköterska och 
patient 

  
Intervjuer med sex 
sjuksköterskor och 6 
sjuksköterskor i en 
fokusgrupp 

 
Viktigt att sjuksköterskan i 
mötet med den äldre har 
helhetssyn och utifrån det 
anpassar sättet att 
kommunicera . Begreppet 
hypervigilans ”  hög 
uppmärksamhet ” är ett sätt 
att beskriva sjuksköterskors 
kommunikationsätt. 
 Olika strategier för 
sjuksköterskan identifierades 
för att öka äldres följsamhet 
till behandlingsråd. 
- olika kommunikationssätt 
- syn på patienten 
-taktik för att få följsamhet 
-patienten får utbildning 
-olika beslutsstöd 
- medvetandegörande av 
olika kommunikationssätt 
 
 

2. 
Titel:.Promoting 
autonomy and 
independence for 
older people within 
nursing practice: an 
observational study 
Författare: Sue 
Davies, Lorraine 
Ellis, Sara Laker 
Tidskrift: Journal 
of Clinical Nursing 
Årtal:2000;9:127-
13 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterskepersp
ektiv 
. 

 
 Trots att autonomi och 
oberoende är viktiga 
mål för den äldre i 
vården så är det otydligt 
vad de egentligen 
innebär. För att  
inventera behov och 
föreslå åtgärder inför en  
utbildning så 
genomfördes studien. 
Syftet med studien är att 
undersöka hur  engelska 
sjuksköterskor  arbetar 
praktiskt för att 
tillgodose de äldres  
autonomi och 
självständighet.  

 
En 
observationsstudie av 
30 sjuksköterskor 
som arbetar på 
sjukhus. 
Sjuksköterskorna 
valde ut de patienter 
som deltog. 
Genomsnittsåldern på 
patienterna  var över 
70 år. Det blev 87 
observationer. 

 
I studien observerades olika 
sätt som sjuksköterskornas 
bemötte de äldre. 
- Förhandla 
- Jargong 
- ge information 
-uppmuntra fysiskt oberoende 
- respektera integritet 
- undvika kontrollerande 
språk 
-lyhördhet 
- främja individuell vård 
 
 

3. 
Titel: .Nurse-patient 
power 
relationship:prelimin
ary evidence of 
patients power 
messages 
Författare: Tarja 
Kettunen, Marita 
Poskiparta, Maija 
Gerlander 
Tidskrift:Patient 
Education and 

 
Vårdveten 
skaplig artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar  
patient 
perspektiv 
 
 
 
 
 
 

 
 Problemet är att det 
finns ett 
maktförhållande i 
relationen mellan 
sjuksköterska-patient 
som behöver 
synliggöras. Syftet med 
studien var att studera 
hur patienten ställer 
frågor till 
sjuksköterskorna i 
konsultationstillfällen 

 
Observationsstudie 
med intervjuer. 
!9 finska 
sjuksköterskor 
videofilmades vid 
vardera 2 
patientkonsultationer 
på sjukhus. Därefter 
intervjuades de. 
Patienterna var 
mellan 18-70 år. 
Videofilmerna sågs 

 
I studien så identifieras att  
patienterna använder olika 
redskap för att jämna ut 
obalansen i makten genom 
maktbudskap 
(powermessages). Dessa är 
att: 

- Få information 
genom att ställa 
frågor 

-  att avbryta. 
Studien visar att patienterna 

 



Counseling  
Årtal:2002,47,101-
113 

 
 

 och skrevs ner 
ordagrant., liksom 
intervjuerna som 
därefter analyserades 
utifrån 
CA(konversations 
Analys- 

använder samma metoder 
som de professionella för att 
visa makt. Studien visar 
också att sjuksköterskorna 
genom öppenhet ökar 
patienternas delaktighet . 

 
4 
Titel: .Patient 
participation in 
clinical decision-
making in nursing: a 
comparative study 
of nurses and patient 
perceptions 
Författare: Jan 
Florin, Anna 
Ehrenberg, 
Margareta Ehnfors 
Tidskrift: Journal 
of Clinical Nursing  
Årtal:2006,15, 
1498-1508 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar både 
patient 
perspektiv och 
sjuksköterskepersp
ektiv 

 
Syftet är att jämföra 
skillnaden mellan hur 
sjuksköterskor och 
patienter upplever 
delaktighet i vården. 

 
80 sjuksköterske-
patientbedömningar 
jämfördesunder en 
tremånaders 
persiod. 

 
Sjuksköterskor är inte alltid 
medvetna om patientens 
perspektiv och tenderar att 
övervärdera hur aktiv 
patienten vill vara.Det leder 
till att patienterna inte blir 
delaktiga. 

 
5. 
Titel: .Patient 
participation in 
nursing care: an 
interpretation by 
Swedish registered 
nurses 
Författare: Monika 
Sahlsten,Inga  
E. Larsson, 
Catharina SC 
Lindencrona, 
Kaety AE Plos 
Tidskrift: Journal 
of Clinical Nursing 
Årtal: 2005;14 34-
42 
 
 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterskepersp
ektiv 
. 

 
Syftet är att tydliggöra 
vad patientdelaktighet 
innebär för 
sjuksköterskor eftersom 
begreppet är otydligt. 

 
31 sjuksköterskor 
från fem sjukhus 
intervjuades i sju 
fokusgrupper om hur 
begreppet 
patientdelaktighet 
förstås och 
används.Intervjuerna 
analyserades enligt 
Grounded Theory. 

 
Studien kommer fram till att  
sjuksköterskans 
förhållningssätt i delaktighet 
kan beskrivas genom fyra 
inbördes relaterade 
dimensioner. 
De är som är interpersonellt 
tillvägagångssätt, terapeutiskt 
förhållningssätt, 
resursfokusering och 
påverkansmöjligheter. 

 
6. 
Titel:. Patient 
participation 
determined by 
nurses attitudes 
towards caring 
Författare: Sara 
Hendersson 
Tidskrift:Internatio
nal Journal of 
Human Caring 
Årtal:2000.Spring. 
30-35 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar både 
sjuksköterskepersp
ektiv och 
patientperspektiv 
 

 
Studera 
patientdelaktighet.   
 

 
Grounded Theory. 33 
sjuksköterskor och 32 
patienter från 4 olika 
sjukhus i Västar 
Australien ställde upp 
på frivillig basis att 
låta sig intervjuas. 
(Glaser 1978)  

 
Resultatet visade att inte alla 
sjuksköterskor bjöd in 
patienten till att delta i sin 
vård. Det fanns bevis på att 
sjuksköterskans attityd till 
omvårdnad påverkade om 
eller hur sjuksköterskan bjöd 
in till delaktighet. Vilken syn 
sjuksköterskan har på 
omvårdnad sågs i hur 
sjusköterskan utformade sin 
vård. 

 
7. 
Titel:.Nurse-patient 
interaction and 
decision-making in 
care:patient 
involvement in 
community nursing 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar både 
sjuksköterskepersp
ektiv och patient 
perspektiv 

 
Identifiera i vilken 
utsträckning 
kommunsköterskan 
inkluderade patientens 
delaktighet i besluten 
runt vården 

 
Etnografisk, 
deltagande 
observationer med 22 
sjuksköterskor och 
107 patienter, 137 
interaktioner 
observerades som 

 
Resultatet visade att 
delaktigheten varierade 
väldigt under dessa 
interaktioner. Man kom fram 
till fem olika kategorier av 
delaktighet. 
1. Totalt involverande 

 



 
Författare: Lynda 
Millard,Christine 
Hallett,Karen Luker 
Tidskrift:Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2006,55 
(2),142-150 
 

 
 
 

sedan översattes i 
kategorier, 
underkategorier. 

2. Delvis involverande 
3. Tvingande involverande  
4. Dolt icke.involverande 
5. Öppet icke.involverande 

8. 
Titel:. Consumerism 
in health care: the 
case of medication 
education 
Författare: 
J.Rycroft-Malone,P. 
Yerrell,D.Shaw 
Tidskrift:Journal of 
Nursing 
Management 
Årtal: 2001,9,221-
230 
 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar både 
sjuksköterskepersp
ektiv och patient 
perspektiv 
 

 
Att beskriva 
konsumentperspektivet 
i sjuksköterskans 
patientutbildning om 
läkemedel. 

 
Kvalitativ metod där 
man spelade in 
interaktioner mellan 
sjuksköterska och 
patient i sju olika 
fokusgrupper. Efter 
intervjuerna fick 
sjuksköterskan och 
patienten ge uttryck 
för deras syn 
kvalitetsperspektivet 
av utbildningen. 

 
Väldig kort information om 
läkemedel dominerade som 
utbildning till patienten. Man 
såg att möjligheten till 
delaktighet var låg när kort 
information gavs. Patienten 
var nöjd med kort 
information och att deras eget 
deltagande var litet. 

9. 
Titel: Compliance 
communication in 
home health care: A 
mutually reciprocal 
process 
Författare: Barbara 
G. Vivian, James R. 
Wilcox Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal:2000 vol 10. 
1,103-116 
 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar både 
sjuksköterskepersp
ektiv och patient 
perspektiv 
 

 
Undersöka hur 
sjuksköterska-patient 
kommunicerar om 
följsamhet till 
behandlingen, 
ordination. 
Vad händer i mötet? 
kommunikation i 
hemmet, relation och 
innehållet i en 
kommunikation om 
följsamhet. 
undersökningen 
fokuserar på hur 
följsamhets 
processen gagnar, 
snarare än resultatet av 
följsamhet, 
framstår från ett 
interaktivt perspektiv. 

 
Två hemsjukvårds-
företag - sex 
sjuksköterskor/tre 
från varje företag. 
Urval: sex 
sjuksköterskor (8-18 
års erfarenhet) 25 
patienter, vuxna 22-
89 år. Skrivet 
samtycke från pat. 
”Compliance-
communication” 
Deltagande 
observation vid 25 
hembesök. , 6 
sjuksköterskor 
intervjuades 
individuellt., 
telefonintervju med 
11 patienter, 8 
anhöriga, Fält 
anteckningar gjordes. 

 
Fem olika teman i begreppet 
”compliance communication” 
1Undervisning (starkast) 
2 Ordna stöd 
3 ta bort hinder för 
följsamhet 
 4 Erbjuda positiv belöning 
uppmuntran, beröm 
5 Hot, skrämseltaktik 
 

10. 
Titel:Hindrance for 
patient participation 
in nursing care 
Författare: Monika 
Sahlsten, Inga 
E.Larsson, Kaety,  
A.E. Plos,Catharina 
S.C.Lindencrona 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal Caring 
Science 
Årtal: 2005,19,223-
229 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar både 
sjuksköterskepersp
ektiv  
 

 
Syftet var att ur 
djupintervjuer få fram 
sjuksköterskans åsikt, 
ur ett 
omvårdnadsperspektiv, 
vilka hinder som finns 
för patientdelaktighet. 

 
Kvalitativ studie där 
data samlades ur 7 
fokusgrupper. Man 
spelade in 31 
sjuksköterskors 
intervjuer och 
analyserades ur ett 
”Grounded theory”-
perspektiv. 

 
Hinder för patientdelaktighet 
i omvårdnaden är 
sjuksköterskans kompetens, 
betydelsen av andra, 
organisation och arbetsplats. 
Sju underteman 
presenterades. 
Sjuksköterskans brist på 
insikt, brist på kunskap, 
betydelsen av andra på 
arbetsplatsen, bristen på 
kontinuitet sjuksköterska-
patient relationen, brist på 
uppmuntran från 
arbetskamrater, brister som 
rond och vårdplanering, 
fysiska tillkortakommande i 
lokalerna. 
 
 

 



 
 
11. 
Titel: Power 
imbalance between 
nurses and patients. 
A potential inhibitor 
of partnership in 
care 
Författare: Sara 
Henderson 
Tidskrift: Journal 
of Clinical Nursing 
Årtal:2003,12:501-
508 

  
 
Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar både 
sjuksköterskepersp
ektiv  
 

 
 
Undersöka och beskriva 
sjuksköterskans och 
patientens syn på 
”partners i vård” på 
sjukhus. 

 
 
”Grounded theory” 
användes som metod. 
Deltagare från 4 
sjukhus i Västar 
Australien. 
Djupintervjuer 
gjordes med 33 
sjuksköterskor och 32 
patienter. Deltagande 
observationer med 
fältanteckningar 
genomfördes också. 

 
 
Resultatet visade på att 
sjusköterskan såg patienten 
deltagande i vården som när 
hon gav information till 
patienten och delade 
kontrollen och besluten med 
patienten. Majoriteten av 
sjuksköterskor var ovilliga att 
dela beslutsrätten med 
patienten. 
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