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Sammanfattning    

 

Enligt Socialstyrelsen felbehandlas många äldre genom att de får för många och fel 

sorts läkemedel. Forskning visar att många av orsakerna till sjukhusvård är relaterade 

till läkemedel. Socialstyrelsen menar att bristande läkarkontinuitet, avsaknad av 

gemensam läkemedelslista och brist på rutiner för uppföljningar bidrar till problem med 

polyfarmaci hos äldre.   

Sjuksköterskan i den kommunala hälso- och sjukvården har en viktig funktion i de 

äldres läkemedelshantering eftersom hon har ansvar för många av momenten i 

läkemedelshanteringen och förväntas att självständigt göra bedömningar och 

uppföljningar. Syftet med den här studien är att undersöka sjuksköterskornas syn på sitt 

ansvarsområde inom äldres läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård. För att 

uppnå syftet valdes kvalitativ intervjuanalys där informanterna var sjuksköterskor från 

den kommunala hemsjukvården. Urvalskriteriet var att man som patientansvarig 

sjuksköterska dagligen skulle stöta på företeelsen läkemedelshantering. I resultatet 

framkommer det att samtliga sjuksköterskor upplever ansvarsrollen som stor och 

betydande i en samordnande roll, men samtidigt upplever de frustration, uppgivenhet 

och osäkerhet då ansvarsfrågan är oklar och att det läggs ner mycket tid för att 

säkerställa läkemedelshanteringen. Ansvarsområdet för kommunsjuksköterskan behöver 



tydliggöras samtidigt som det finns ett behov av ökad kompetens i den kommunala 

hemsjukvården. Detta kan medföra en ökad trygghet i arbetsrollen för 

kommunsjuksköterskan samtidigt som brister i läkemedelsbehandlingen kan minska och 

därmed också onödigt lidande för patienten.  

 

Nyckelord: kommunsjuksköterska, läkemedelshantering, äldre, ansvarsfråga, 

uppföljningar, biverkningar, 
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INLEDNING 

Som utgångspunkt för val av examensarbete i specialistutbildningen till 

distriktssköterska valde vi att ingå i projektet Lär Ut- bättre läkemedelshantering för 

äldre. Båda författarna arbetar inom hemsjukvården i Borås stad och kommer dagligen i 

kontakt med läkemedelshanteringen för de äldre och har gått utbildningen som ingick i 

Projektet LÄR-UT, bättre läkemedelshantering för äldre. Ett projekt som genomfördes i 

Sjuhärad 2006. Syftet med det projektet var att höja kompetensen hos sjuksköterskor 

och omvårdnadspersonal om äldre och deras läkemedelsbehandling. Projektet 

genomfördes i olika steg där sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård fick 

handledarutbildning för att kunna utbilda omvårdnadspersonal inom sin enhet. Projektet 

har bidragit till ökad kunskap om äldre och läkemedel hos kommunens sjuksköterskor 

(Elm, 2007). Läkemedelshanteringen innefattas av många moment, och många aktörer 

är involverade. Gällande råd och anvisningar är gemensamma för all 

läkemedelshantering inom landsting och kommun (Socialstyrelsen, SOSFS 2000:1). 

Med läkemedelshantering i denna studie avses ordination, iordningställande, 

administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.  

I vår sökning efter tidigare studier framkom att det finns få studier om sjuksköterskans 

upplevelse av sitt ansvarsområde inom äldres läkemedelshantering i kommunen.  

Utifrån detta avser vi att fortsätta studera ämnet genom att undersöka hur sjuksköterskor 

i den kommunala hemsjukvården upplever sin ansvarsroll i äldres läkemedelshantering. 

Genom att belysa sjuksköterskans upplevelser kan brister som framkommer bidra till 

åtgärder som kan ge kommunsköterskan en trygghet i sitt arbete och en säkrare 

läkemedelshantering för äldre med ett minskat onödigt lidande som följd. 

 

BAKGRUND 

 

Läkemedel och äldre 

Eftersom de äldre utgör en växande andel av befolkningen innebär detta att förekomsten 

av sjukdomar ökar. För att bota, lindra och förebygga dessa sjukdomar används 
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läkemedel vilket leder till ökad läkemedelsanvändning (Stegemann, Ecker, Maio, 

Kraahs, Wohlfart, Breitkreutz, Zimmer, Bar-Shalom, Hettrich & Broegmann, 2010). 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är ökningen av läkemedel särskilt påtaglig i de särskilda 

boendeformerna men en ökning ses även hos äldre inom ordinärt boende då äldre idag 

ofta är ordinerade i genomsnitt 8-10 läkemedel per person. 

 

Åldrandet medför successivt försämrade fysiologiska funktioner hos människor vilket 

påverkar både önskade och oönskade effekter av läkemedel. Försämrade fysiologiska 

funktioner innebär både farmakokinetiska förändringar som hur läkemedlet absorberas, 

fördelas och elimineras ur kroppen samt farmakodynamiska förändringar som kan leda 

till ändrad effekt av läkemedlet (Stegemann m fl., 2010). På grund av försämrad 

förmåga för kroppen att ta hand om läkemedel löper äldre två till tre gånger större risk 

att drabbas av läkemedelsbiverkningar jämfört med yngre vuxna. Risken ökar för 

allvarliga biverkningar som till exempel förvirring och fall (Kraagh, 2005) . 

 

Enligt Socialstyrelsen (2008) felbehandlas många äldre genom att de får för många och 

fel sorts läkemedel vilket benämns som polyfarmaci.  Det finns olika faktorer som 

bidrar till polyfarmaci, exempelvis bristande läkarkontinuitet, avsaknad av gemensam 

läkemedelslista, bristande dokumentation av läkemedelsordinationer samt brist på 

rutiner för uppföljning och omprövning (Socialstyrelsen, 2010).  Haider, Johnell, 

Thorslund och Fastbom (2008) menar att polyfarmaci förknippas med en motsatt effekt 

av läkemedelsbehandlingen och kan leda till sjukhusvård samt orsaka dödsfall hos 

äldre. Fler studier visar att över hälften av sjukhusvård till äldre beror på för mycket 

intag av läkemedel (Griffiths, Johnsons, Piper & Langdon, 2004; Lim, Chiu, Dohrmann 

& Tan, 2010).   

 

Personer med multisjuklighet 

Summer (2010) skriver att den svenska definitionen av multisjuklighet är att patienten 

är över 75 år, har minst tre olika sjukdomsdiagnoser och ska ha vårdats inom den slutna 

vården minst tre gånger under ett år. Personer med multisjuklighet är ofta beroende av 
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andra och det kan påverka negativt då självständighet är viktigt för känslan av hälsa och 

välbefinnande. Att vara äldre och multisjuk innebär en ovisshet om det fortsatta livet, 

både hur det kommer att ändras och hur det avslutas. De äldre i ordinärt boende har stort 

behov av fungerande insatser från primärvården och hemtjänsten. De utgör en särskild 

utmaning i ett sjukvårdssystem som är uppdelat med flera vårdgivare. Innebörden av 

fenomenet att vara äldre och multisjuk kan beskrivas som en kamp för att bevara sin 

identitet i en livssituation som förändras av ålderdom och multisjuklighet. Summer 

(2010) beskriver att hälsa och välbefinnande ska ses i ett existentiellt sammanhang. För 

äldre främjar självständighet känslan av existentiellt sammanhang vilket skapar hälsa 

och välbefinnande. Upplevelsen av självständighet hos äldre kan stärkas genom god 

kontinuitet på vårdpersonal och vården som erbjuds. Detta leder till att de äldre upplever 

trygghet. En bristande samordning från olika vårdgivare leder till att vardagen inte 

fungerar för den äldre vilket skapar känsla av ohälsa samt försämrad välbefinnande.  

 

Målet inom vården är att lindra lidande och skapa förutsättningar för patienterna att 

uppleva hälsa och välbefinnande, Eriksson, Bondas-Salonen , Herberts, Lindholm och 

Matilainen (1995). De anser att hälsa ska ses som en helhetsupplevelse.  För att uppnå 

målet att lindra lidande måste sjuksköterskan vara lyhörd inför hur de äldre upplever sin 

situation. (a.a).  

 

Läkemedelshanteringen för äldre 

Enligt Fastbom (2006) är spridning av kunskaperna om äldre och läkemedel den 

viktigaste åtgärden för att förbättra äldres läkemedelshantering. Resultatet från 

Socialstyrelsens undersökning (2004) pekar på brister i uppföljningen av äldres 

läkemedelsbehandling. Kvalitetsutveckling inom sjukvården av läkemedelshanteringen 

från ordination till uppföljning av behandlingen främjar patientsäkerheten samt 

livskvalitet för de äldre. För att nå förbättrad läkemedelshantering och minska risken för 

läkemedelsbiverkningar krävs samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal 

och apotekare enligt Markowsky, Schindel, Rosenthal, Campbell, Tsyuki och Madill 

(2009).  De påvisar att läkare och sjuksköterskor inte alltid är medvetna om apotekarens 
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roll i teamarbetet vilket var särskilt tydligt utanför den slutna vården. Att klargöra 

respektive yrkesroll och vad som kan förväntas av dem i teamet underlättar arbetet. Det 

är viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar för att de äldre ska slippa få för många eller 

olämpliga läkemedel (a..a). 

 

Tyvärr pågår många läkemedelsbehandlingar utan tillräcklig uppföljning och där 

ordinationen förnyas slentrianmässigt, eftersom patienterna ofta förväntar sig 

behandling när de söker för sina besvär (Kragh, 2005).   

 

Sjuksköterskans roll i äldres läkemedelshantering 

Ädelreformen genomfördes 1992. Den innebär bland annat att kommunerna ger hälso- 

och sjukvård upp till sjuksköterskenivån. Ansvaret på läkarnivå låg kvar inom 

landstinget (Josefsson, Sonde, Winblad & Robins Wahlin, 2007). Ädelreformen har haft 

en betydande inverkan på arbetssituationen för sjuksköterskor inom den kommunala 

äldreomsorgen.  I och med denna förändring skapades en ny yrkesroll som ställde krav 

på kompetens och sjuksköterskan fick börja arbeta mer på egen hand och göra fler 

självständiga bedömningar (Kapborg & Svensson, 1999; Nilsson, Lundgren & Furåker, 

2009). Kommunsjuksköterskan har en viktig funktion inom de äldres 

läkemedelshantering, tillsammans med läkare och farmaceuter (Griffiths m fl., 2004; 

Lim m fl., 2010). Sjuksköterskan är ofta länken mellan läkaren och farmaceuten och har 

en betydande roll i den information som förmedlas från patienten. Anledningen är att 

kommunsjuksköterskan har regelbunden kontakt med patienterna och förväntas att 

självständigt göra bedömningar och behandlingar samt ha hand om 

läkemedelshanteringen för de äldre (Lau, Banaszak-Holl & Nigam, 2007). I en 

omvårdnadssituation ställs det krav på sjuksköterskan att ha såväl medicinska samt 

omvårdnadskunskaper för att kunna göra bedömningar (Nilsson, Lundgren & Furåker, 

2009). Tidigare studier inom området visar att sjuksköterskan i den kommunala 

hemsjukvården anser sig ha en komplex roll och att det finns behov av ökad kompetens 

samt ett förtydligande av sjuksköterskerollen, för att känna trygghet i sin roll. (Kihlgren, 

Fagerberg, Skovdahl & Kihlgren, 2003).   
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Kunskap om läkemedelseffekter och eventuella biverkningar behövs för att 

sjuksköterskan ska kunna observera och vara lyhörd för både förbättringar och 

försämringar i patienternas hälsotillstånd (Larsson & Rundgren, 2010). Enligt Griffiths 

m fl. (2004), kan sjuksköterskan identifiera problem med läkemedelsbehandlingen i 

samarbetet med annan vårdpersonal. Jordan menar i en studie (2007) att det inte är 

tydliggjort vem som ska övervaka och hantera negativa effekter av läkemedel och att 

sjuksköterskan kan vara lämpad i sin mer utvidgade roll, att administrera 

standardiserade profiler till sina patienter för uppföljning (a.a). Ett redskap som kan 

tillämpas i uppföljningen av läkemedelsbehandling är symtomskattning. Här kan olika 

symtom som till exempel smärta, yrsel, oro och sömn skattas och graderas (Kragh, 

2005).  

 

Biverkningar bör upptäckas tidigt och här menar Lim m fl. (2010) att sjuksköterskor bör 

vara aktiva i teamet för att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre. Många 

sjuksköterskor saknar farmakologiska kunskaper och de är inte alltid medvetna om 

biverkningsrisken som ökar när de äldre ordineras mer än åtta läkemedel (a.a). 

Sjuksköterskorna i den kommunala hemsjukvården uttrycker oro för felbehandling på 

grund av tidspress enligt Josefsson m fl. (2007).  För att säkerställa hög kvalitet och 

säkerhet inom äldreomsorgen är det viktigt att öka antalet sjuksköterskor med 

specialistkompetens (a.a). Samtidigt visar en studie att det är brist på 

specialistsjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård (Nilsson m fl., 2009).   

 

Kvalitetsuppföljning av läkemedelsordinationer till äldre har visat sig brista genom att 

det saknas praktiska rutiner för att göra bra utvärderingar (Elm, 2007). Sjuksköterskor 

har oftast inte någon skriftlig rutin för uppföljning av läkemedelsordination eller 

direktiv från ordinerande läkare, när och hur uppföljning ska ske. Det behövs ett större 

intresse angående läkemedelsuppföljningar eftersom dem bidrar till bättre 

läkemedelsbehandling för patienten. För patienterna skapar brister i deras 

läkemedelsbehandling onödigt lidande och försämrad upplevelse av hälsa och 
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välbefinnande (Summers, 2010).  Äldre förstår inte orsaken till medicinändringar som 

kan ske mellan specialisterna som inte alltid är medvetna om varandras ordinationer, 

vilket skapar otrygghet för äldre. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Läkemedelshanteringen hos äldre är inte alltid optimal. En av anledningarna kan vara 

att läkaren inte följer upp sina läkemedelsordinationer för att se till att effekten är god, 

med så få biverkningar som möjligt. Det kan bero på att läkaren inte arbetar nära de 

äldre och inte ser hur patienterna mår av behandlingen. Patientansvarig sjuksköterska 

(PAS) i kommunen har ansvar för patientens omvårdnad inkluderat 

läkemedelshanteringen. Sjuksköterskan har också en viktig funktion i kommunikationen 

mellan läkare och apotek, då sjuksköterskan tillsammans med omvårdnadspersonalen 

har bättre möjligheter att följa patienterna och se vilken effekt behandlingen har. Ett 

annat problem kan vara att många aktörer är inblandade då läkemedelshantering 

innefattar ordination, iordningsställande, administrering, rekvisition och förvaring av 

läkemedel. Dessutom kan det finnas oklara gränser vems ansvar det är att följa upp 

insatta läkemedel. Utifrån brister i läkemedelsbehandlingar och uppföljningar för de 

äldre vill vi undersöka hur sjuksköterskor i kommunala hälso- och sjukvården upplever 

sin ansvarsroll inom äldres läkemedelshantering. Genom att belysa sjuksköterskans 

upplevelser kan detta tydliggöra brister i hanteringen av äldres läkemedel vilket 

förhoppningsvis kan leda till åtgärder som stöd att kvalitetssäkra äldres 

läkemedelbehandling och uppföljning av den. Sådana åtgärder skulle kunna leda till att 

sjuksköterskans ansvarsroll tydliggörs och att hon/han blir tryggare i sin roll samt att 

onödigt lidande för patienterna minskar. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskornas syn på sitt ansvarsområde inom äldres 

läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård. 
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METOD 

För att uppnå syftet valdes kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ intervju 

användes för att genom en dialog ta del av forskningspersonernas upplevelser av den 

studerade företeelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Datainsamlingen gjordes via 

intervjuer med öppen ingångsfråga för att ta del av den intervjuades egen uppfattning 

om sin livsvärld.  Forskningsintervjun innebär en dialog mellan intervjuaren och 

forskningspersonen, där man har ett ömsesidigt intresse om ett speciellt tema. Syftet är 

att ta del av och beskriva upplevelserna som de intervjuade berättar. Samspelet i 

forskningssammanhanget innebär att man som intervjuare intar en balans mellan 

kunskapssökande och mänskliga interaktioner. Personliga uttryck och känslor 

uppmuntras men intervjun får inte förvandlas till en terapeutisk situation. Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008) menar att det är viktigt inför en kvalitativ studie att vara 

väl förberedd i hur man ska gå tillväga och vilken kunskap man vill ha. 

Datainsamlingen bygger på att fokusera på den undersökta företeelsen och innan 

datainsamlingen är det viktigt att ha klargjort vad man ska undersöka och på vilket sätt 

man bäst går tillväga för att undersöka detta. Man är inte intresserad av den intervjuade 

som person utan av det man valt att studera. Det är viktigt att förstå skillnaden för att 

intervjun ska vara möjlig att använda i forskningen. 

Kunskapen utvecklas utifrån analysen av intervjun. Induktiv ansats tillämpades vid 

analysarbetet vilket innebär en förutsättningslös analys av intervjutexter som bland 

annat kan vara baserade på människors upplevelser av något man vill studera 

(Graneskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 

Urval 

Inför urvalet togs kontakt med enhetscheferna för sjuksköterskor i den kommunala 

hemsjukvården i en stad i Västra Götaland.  I ett e-mail förklarades syftet med studien, 

samt önskemål om hjälp till ett urval av sjuksköterskor för intervjuerna till vår studie. 

Önskan uttrycktes även om att få genomföra intervjuerna på arbetstid för att lättare 

kunna få deltagare till studien (bilaga 1). Detta e-mail gav inte tillräckligt med gensvar 
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och därför tillfrågades deltagare i samband med ett möte för alla 

kommunsjuksköterskor. Då gjordes även en kortfattad presentation av den kommande 

studien. När urvalet på sju stycken informanter var gjord kontaktades dessa via telefon 

och tillfrågades om deltagande i studien. Då muntligt medverkande var given skickades 

via e-mail ett informationsbrev, (bilaga 2). Där beskrevs syftet med studien och att 

deltagandet var frivilligt och att man när som helst kunde dra sig ur studien utan att 

förklara varför. Vidare bifogades ett samtyckesformulär (bilaga 3). Det underskrivna 

skriftliga samtycket mottogs i samband med intervjutillfället. Urvalet bestämdes från 

början skulle bestå av sju stycken informanter. Efter att ha analyserat datamaterialet 

framkom att datainsamlingen hade resulterat i tillräckligt med material för studien. Det 

slutliga antalet informanter som ingick i studien var sju.    

Inklusionskriterier var patientansvarig sjuksköterska (PAS) inom kommunal 

hemsjukvård och att man som PAS dagligen skulle hantera läkemedel. För att få en 

spridning över hela organisationen valdes informanterna ut från sju olika arbetsplatser 

men sjukdom bland informanterna gjorde att det resulterade i fem olika arbetsplatser.  

Ålder, arbetslivserfarenhet och kön var utifrån syftet inte intressant men antecknades 

ändå ner för att eventuellt tas med i diskussionsdelen. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes med sju sjuksköterskor, sex kvinnor och en man. De var från fem 

olika arbetsplatser. På grund av sjukdom blev det inte sju arbetsplatser som var tänkt från 

början. Två hade arbetat mellan sex månader upp till ett år inom hemsjukvården men övriga 

hade varit anställda inom hemsjukvården längre tid. Två hade specialistkompetens till 

distriktssjuksköterska. Samtliga sjuksköterskor blev i förväg kontaktade via telefon för att 

bestämma tid och plats för intervjun. Båda författarna har arbetat med företeelsen som 

skulle studeras och försökte lägga egna erfarenheter om företeelsen åt sidan för att få 

informanterna att med egna ord beskriva sin upplevelse. 

En öppen ingångsfråga – Hur upplever du din ansvarsroll som sjuksköterska i de äldres 

läkemedelshantering? ställdes för att få informanterna att beskriva sina upplevelser av 

ansvarsrollen kring företeelsen läkemedelshantering. Inför intervjun användes en 
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intervjuguide, (Bilaga 4) för att ha som hjälp om intervjun hamnade utanför det som skulle 

studeras. Riktade frågor ställdes vid eventuella oklarheter eller när sjuksköterskan inte 

berättade tillräckligt uttömmande om det som skulle studeras. Frågor såsom: Hur ser du på 

ditt ansvar i läkemedelsordinationen? Hur ser du på ditt ansvar i uppföljningen av 

läkemedel? och Hur ser du på ditt ansvar i anmälningen av biverkningar? Intervjuguiden 

innehöll även följdfrågor såsom: Hur menar du nu? Kan du berätta mer om det? ´Har du 

någon speciell situation du kan berätta om? Hur har det påverkat dig? Hur ser du på dina 

möjligheter att påverka äldres läkemedelshantering? Tycker du att det finns hinder i 

läkemedelshanteringen? Detta för att informanterna skulle berätta om sina upplevelser så att 

inga oklarheter skulle råda. Intervjuerna gjordes på respektive arbetsplats under arbetstid 

och informanterna fick själva välja dag och tidpunkt för att underlätta i deras planering. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter, spelades in på diktafon och skrevs sedan ut 

ordagrant inför analysen.  

 

Dataanalys  

I analysskedet tillämpades kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim, (2008). En innehållsanalys är enligt Lundman och Graneheim, (2008) en 

metod för att på ett överskådligt och hanterbart sätt skapa en bild av intervjupersonernas 

syn på sitt ansvarsområde i äldres läkemedelshantering och att beskriva variationer 

genom att identifiera likheter och skillnader i textinnehållet. I analysskedet är det 

nödvändigt för tolkningen att ha kunskap om i vilket sammanhang studien genomförs.  

För att öka trovärdigheten och uppnå samstämmighet vid tolkningen lästes hela texten, 

vår analysenhet, igenom och reflekterades av båda författarna. Analysprocessen innebar 

sedan att författarna var för sig identifierade meningsbärande enheter i intervjutexterna 

som enligt Lundgren och Graneheim (2008) kan utgöras av ord, meningar och stycken 

av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Dessa meningsbärande 

enheter är en meningsbärande del av texten som gjordes om till kortare mer hanterlig 

text genom kondensering. Författarna arbetade gemensamt med att söka efter likheter 

och skillnader i de kondenserade meningsenheterna som sedan abstraherade för att få 

fram det centrala i meningsenheterna som kunde kodas. Analyseringen av texten gjordes 



 

      10 

hela tiden med syftet i åtanke där upplevelserna skulle plockas fram. Genom att 

analysera och reflektera datamaterialet upprepade gånger så framkom underkategorier 

genom att sätta ihop de koder som hade liknande innehåll. Underkategorierna 

resulterade, efter fortsatt analysarbete och reflekterande, i två kategorier genom att slå 

ihop underkategorier med liknande innehåll (Tabell 1).    

 

Tabell 1. Exempel ur analysen på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

som i nästan alla 

situationer.. är lite 

spindeln i 

nätet..att...man har ju 

lite..kontroll på vad 

som sätts in..vad 

doktorn tycker och 

vad man själv 

tycker..  

Som i nästan alla 

situationer, spindeln 

i nätet. Man har ju 

lite kontroll på vad 

som sätts in, vad 

doktorn och man 

själv tycker 

 Att vara spindeln i 

nätet och ha kontroll 

 Att vara spindeln i 

nätet 

 Betydelsefull roll 

 ..en liten grej som 

man vill ordna fort 

kan ju ta en halv 

dag…och reda ut 

liksom…ja…så det 

kan man ju bli lite 

trött på…  

En liten grej som 

man vill ordna fort 

kan ta en halv dag att 

reda ut  

   

Frustration över att 

saker tar tid 

Att uppleva 

frustration 

Maktlöshet över att 

inte  kunna påverka 

 

 

Etiska överväganden 

Vi har arbetat utifrån de etiska forskningsprinciperna enligt etikprövningsnämnden 

(2004) vad gäller hanteringen av datamaterialet, information och samtycke. Principen 

om självbestämmande innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till om de vill ställa 

upp samt att de har möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke om och när de vill. Detta efter 

att de fått information om vad studien kommer att handla om. Innan intervjuerna skulle 

ske skickades via e-mail, ett informationsbrev och ett svarsformulär om samtycke till att 

delta. Principen att inte skada innebär att vi har arbetat med att bevara deltagarnas 

integritet och att behandla materialet konfidentiellt, vilket innebär att vi har arbetat med 
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intervjumaterialet så att deltagarna har avidentifierats och att allt datamaterial har 

förvarats på ett sätt så att obehöriga inte kommit åt materialet.  

Risken med studien var att den kunde inverka på den personliga integriteten hos 

informanterna vid intervjutillfället vilket kunde upplevs som känsligt. Nyttan för 

deltagarna kan ses i ett längre perspektiv där den nya kunskapen kan leda vidare till 

diskussioner om förbättringar ur både sjuksköterske- och patientperspektiv vad gäller 

läkemedelshanteringen. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i kategorier och underkategorier (Tabell 2). Citat används i 

resultatet för att illustrera informanternas upplevelser.  

Tabell 2 Beskrivning av underkategorier och kategorier 

 

Underkategorier Kategorier 

Att vara spindeln i nätet 

Att vara delaktig i patientens 

läkemedelsbehandling 

Att bevara patientens egen vilja 

Att säkerställa läkemedelsadministrationen 

Att utföra andras arbetsuppgifter 

Betydelsefull roll 

Att uppleva frustration 

Att känna sig uppgiven 

Oklar ansvarsfördelning upplevs skapa 

osäkerhet 

Maktlöshet över att inte kunna påverka 

 

Betydelsefull roll 

Informanterna berättade öppet om upplevelserna av sitt ansvar inom äldres 

läkemedelshantering. I berättelserna framkommer att de har stort ansvar i 

läkemedelshanteringen och försöker att arbeta med ett etiskt förhållningssätt till de äldre 
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och deras läkemedelshantering. Det genom att lyssna vad patienten har för önskemål 

och behov kring sina läkemedel. 

 

Att vara spindeln i nätet 

Informanterna upplever att sjuksköterskans roll inom äldres läkemedelshantering är 

stor, betydelsefull, viktig och komplex. Det upplevs som om sjuksköterskan ska ha koll 

på vad som ordineras av läkaren och rimligheten i det, sjuksköterskan utgör en viktig 

länk till läkaren. En informant beskriver det som att vara spindeln i nätet; 

 

” Ja…tycker faktiskt att man som i nästan alla situationer är spindeln i 

nätet…att…man har ju lite… kontroll på vad som sätts in…vad doktorn 

tycker och vad man själv tycker…det diskuterar man ju ofta…” (IP 7) 

 

Att vara spindeln i nätet innebär också att samarbeta med omvårdnadspersonalen som 

också är delaktiga i uppföljningar. Som sjuksköterska i kommunen har man ett ansvar 

att se till att omvårdnadspersonalen har förutsättningar att arbeta på ett tryggt och säkert 

sätt. Detta genom att se till att det finns de dokument de behöver hos patienten, och att 

det finns rutiner för hur dosetter och apodoser hanteras och lämnas över. 

 

”…man känner ju att man är ju en arbetsledare för hemtjänsten i det med 

för de ska känna sig trygga och veta hur dem ska hantera det så måste jag ju 

ha följt upp så att det ska stämma med signeringslistor det ska stämma med 

apodosen” (IP 6) 

 

Det är viktigt att ha tid för diskussion och uppföljningar vid avvikelser. Ett samarbete 

med enhetschefer för omvårdnadspersonal underlättar då man tillsammans kan komma 

överens om besökstider hos vårdtagaren.  
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Att vara delaktig i patientens läkemedelsbehandling 

Informanternas upplevelse av delaktighet vid läkemedelsgenomgångar och uppföljning 

av läkemedel, är beroende på om man har en god kommunikation med läkaren; 

 

 ”…så jag måste säga vi har en god kommunikation med läkaren 

faktiskt…de lyssnar på vad vi säger…” (IP 3). 

 

Bra gensvar hos läkaren gör att sjuksköterskan kan känna sig delaktig och kan innebära 

att sjuksköterskan tar större ansvar för uppföljning; 

 

”alltså om jag har en bra kontakt...och den självklart är intresserad....eller 

respektive läkare är intresserad av vårdtagaren...eller av att ha koll på vilka 

läkemedel patienten har så underlättar ju det så klart...då får man ju ett 

annat....en annan kommunikation...och då...kanske man tar på sig ett större 

ansvar att kolla upp och följa upp också....förmodar jag....ja (IP 1) 

 

Apodos-insättning initieras ofta av sjuksköterskorna för att underlätta i hanteringen och 

öka säkerheten. Apodoslistan och tillgängligheten till den via internet gör att man ofta 

får en mer korrekt gällande medicinlista och en säkrare hantering i alla led. I de flesta 

fall möter sjuksköterskan inget motstånd från läkarna att sätta in på Apodos men några 

vårdcentraler tycker att det blir för dyrt, och sätter inte in när patienten har ett fåtal 

mediciner. 

 

Upplevelsen fanns hos informanterna att delaktighet i läkemedelsbehandling också är 

beroende av vilken vårdgivare som ordinerar behandlingen. Förskrivning av läkemedel 

som görs från sluten vård har sjuksköterskan oftast ingen delaktighet i alls.   

”dels har vi då den slutenvård som ordinerar läkemedel till de patienter som 

faller under mitt arbete då…där har vi i princip inget inflytande alls…ähhh 

det finns ingen…det finns ingen fastställd kommunikation och det finns ingen 

vilja av att diskutera det heller…och därmed så är jag ute ur bilden som 

sjuksköterska…(IP 5). 
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Informanterna anser att delaktighet innefattar även ansvar för att ta diskussion och våga 

ifrågasätta läkemedelsordination eller behandling.   

I de fall där man anser att man har en god läkarkontakt sker också uppföljningar på ett 

naturligt sätt och efterfrågas av läkaren. I de fallen känner också sjuksköterskorna att de 

blir mötta med respekt och blir lyssnade på. 

 

De som har gått Lär Ut utbildning känner att de har läkemedelsuppföljning med i 

planeringen av de äldres läkemedelsbehandling. Och de upplever att sjuksköterskor har 

börjat initiera fler läkemedelsuppföljningar efter LÄR UT. 

Användandet av verktyget symtomskattning för bedömning av symtom hos patienterna 

ökar enligt informanterna. Dock upplevs läkarna tagit till sig symtomskattning som ett 

hjälpmedel i läkemedelsuppföljning i varierande grad;   

 

”…dikterar de bara att symtomskattning gjord och så bara färdigt…nej inte 

alls så utan det är nog bara ett papper för dem…som liksom…jag känner ju 

liksom aldrig att de har ringt och ifrågasatt nåt man har….om det är nåt 

nytillkommet eller nåt…nej för jag vet inte riktigt om dem tycker att det 

är…bra verktyg eller dåligt verktyg…jag vet inte vad dem tycker om 

det…”(IP 2). 

 

Några av informanterna uppfattade att läkarna uppfattade symtomskattning som ett bra 

verktyg i läkemedelsuppföljning och en informant sa att läkarna själva efterfrågade 

gjord symtomskattning. 

 

”alltså inför alla årskontroller och läkemedelsavstämningar så är det alltid 

symtomskattning...det är det alltid...så den gör man ju vid varenda 

årskontroll ....den kan jag säga att vi är flitiga med att använda allihopa 

här...för den vill alltid läkaren ha inför årskontrollerna...så det är 

...standard ...faktiskt...”(IP 3). 
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Att bevara patientens egen vilja 

Samtliga informanter nämner patientens egna önskemål som viktigt och att det kan gå 

före gällande rutiner. Den personliga integriteten hos patienten ska bevaras samtidigt 

ska man göra läkemedelshanteringen säker för patienten. Detta kan göra att 

sjuksköterskor står i konflikt mellan etiskt tänkande och säkrare läkemedelshantering. 

Till exempel att fortsätta dela dosett en gång i veckan, istället för att patienten blir insatt 

på Apodos; 

 

” ibland kan det ju vara det som gör.. att jag kan tycka.. att en del håller 

man liksom under sina vingar... och tack vare det ….. dom kan klara sig 

antingen att inte ens vara inskrivna i hemtjänst eller att behöva så mycket 

eller dom klarar att vara hemma…” (IP 6) 

 

Upplevelsen finns hos informanterna att människan ibland glöms bort i 

läkemedelshanteringen. Det genom att patienterna inte involveras i sin 

läkemedelsbehandling, och läkemedelsuppföljning samt att de inte får information om 

läkemedelsändringar. 

 

Att säkerställa läkemedelsadministrationen 

Informanterna upplever att det är mycket arbete för att säkerställa 

läkemedelsadministrationen till patienterna. Oro finns över att läkemedelshanteringen 

inte ska fungera och höjer stressnivån. Informanterna känner ansvar att bevaka att 

läkemedelsadministreringen går rätt till genom att ha kontroll på vad andra berörda 

yrkeskategorier gör. 

Delegeringar till omvårdnadspersonal är förutsättningar för administrering av läkemedel 

över huvud taget i hemsjukvården. Det är viktigt att vara noggrann, erfarenhet anses 

underlätta vid bedömningar om delegering ska ges eller inte; 

 

” i början vågade man inte riktigt säga nej kanske...men nu säger jag nog 

nej fler gånger än vad jag säger ja...för att...det är ju inte bara att plocka ur 
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en apodospåse och slänga upp piller på en tallrik...till Asta som ska ta 

dom...det kan ju vara väldigt potenta läkemedel ...det ska man ha respekt 

för...och det tror jag säkert inte att alla har....”(IP 4) 

 

Rutinen för delegeringar till hemtjänstpersonal upplever informanterna kan förbättras 

genom regelbundna uppföljningar och mer tid till bredvidgång för personalen.  Flera 

informanter upplever sig inte säkra i delegeringsrutinerna och upplever att 

uppföljningarna brister beroende på tidsbrist både från hemtjänstpersonalens sida men 

även från sjuksköterskans sida.   Det är också viktigt att skapa trygghet för 

omvårdnadspersonalen och se till att aktuella medicinlistor, signeringslistor och andra 

dokument finns i hemmet hos patienterna; 

 

” hemtjänstpersonalen ska känna sig säker...så inte dom känner sig 

osäkra...och inte vet vad dom ska göra i medicinhanteringen och...man 

funderar ju mycket på det här med delegeringar och hur mycket man 

delegerar...och när inte det fungerar och vad det innebär...det är klart att det 

påverkar mitt arbete...dagligen...”(IP 1) 

 

Att utföra andras arbetsuppgifter 

Det framkommer att informanterna ofta tar på sig mer arbetsuppgifter än vad som ingår 

i sitt yrkesansvar i syfte att underlätta för vårdtagaren, läkaren, hemtjänstpersonal samt 

anhöriga. Det upplevs vara brister eller oklara rutiner i organisationen som är orsak till 

detta. Det kan vara apoteksärenden, för att det är synd om hemtjänsten. Det kan också 

vara att underlätta för läkaren genom att förbereda så långt sjuksköterskan kan inför en 

apodosinsättning till exempel. En informant uttrycker att man både ska vara ordentlig 

samt att patienten ska få det den behöver; 

 

”så är det ju alltid...på nåt sätt så hamnar det ju alltid i vårt knä känns 

det...och vi löser det...på ett sätt känns det ju så...att man ska vara så 

ordentlig.....eller man vill ju...man vill ju att patienten ska få det han ska 

ha..” (IP 7) 
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En annan informant uttrycker helt enkelt; 

 

”vi som sköterskor ska ju alltid vara så jävla rediga...så är vi..det är ju ofta 

att man tar på sig lite mer än man borde för att man ska vara redig och...ta 

över för att läkaren ska slippa att göra vissa grejer...men det är ju helt fel att 

tänka så...och det vet jag..men det blir lätt att man tar på sig lite mer än man 

borde” (IP 3) 

 

Maktlöshet över att inte kunna påverka 

Upplevelsen över att inte kunna påverka till en säkrare läkemedelshantering hanterar 

informanterna på olika sätt och uttrycker olika känslor, som frustration, uppgivenhet 

och osäkerhet.  

 

Att uppleva frustration 

Informanterna säger att olika läkare och vårdgivare innebär ett merarbete för 

informanterna som behöver lägga ner mycket tid för att få aktuell medicinlista. Det är 

svårt att få en gällande medicinlista eftersom olika vårdgivare ej har tillgång till 

varandras journalsystem. Det innebär också risker för patienterna då det kan leda till 

felaktig läkemedelsbehandling.   

 

” och så har man ett papper från ögonmottagningen och ett papper från 

vårdcentralen och så får jag ett papper från...vad ska vi hitta 

på...öppenpsyk...men vad vet jag...och så står man med tre olika listor och 

ingen vet om varandra att dom finns och så ska jag börja...vad heter det...ha 

hand om läkemedlena efter det här ...då vill man ju bara sparka 

bakut...ibland...”(IP 4) 

 

Speciellt svårt att få en gällande medicinlista är om patienten varit inneliggande på 

sjukhus och man där gjort medicinändringar. Informanterna upplever också att 

medföljande medicinlista eller apodoslista ej uppmärksammas av behandlande läkare på 
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sjukhuset trots att det påtalas att den är medskickad; 

 

”det får man alltid påtala...när man ringer upp och överrapporterar till 

sjuksköterska att se till läkarna att dom är inne i apodos då...för det 

verkar inte framgå någonstans...å andra sidan skickar vi ju alltid med 

apodoslistorna...(skratt)...så det borde ju inte vara så otydligt...tycker 

man ju inte..” (IP 7) 

 

Att inte ha tillgång till en gällande läkemedelslista som ansvarig sjuksköterska kan 

innebära många telefonkontakter med olika vårdgivare. 

Svårigheter att få fram gällande medicinlistor leder till frustration. Mest uttrycks 

frustrationen över att tid tas från annat patientarbete. Det kan leda till svårigheter att 

hinna med arbetsuppgifterna under dagen och prioritering av arbetsuppgifter sker 

dagligen. 

 

”Det blir en viss frustration för det blir ju sånt…en liten grej som man vill 

ordna fort kan ju ta en halv dag…och reda ut liksom…ja…så det kan man ju 

bli trött på…”(IP 2) 

 

Informanterna nämner att svårigheterna att få fram aktuell medicinlista kan bero på brist 

på förståelse hos läkaren vad det innebär när ingen aktuell medicinlista finns tillgänglig. 

upplevelsen finns att läkarna inte är insatta i sjuksköterskornas journalsystem eller 

signeringslistorna i kommunen.   

”men det tror jag inte läkaren har förståelse för att det kan bli så stort 

problem…det här med…just läkemedelslistor och sånt…neej…för dem har 

ju… dem har nog för lite kunskap om hur vårat… datasystem och alla dem 

här nya signeringslister och alltihopa där….(IP 2) 
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Att känna sig uppgiven 

Brister i organisationen och i överrapporteringen mellan olika vårdgivare sker ofta. 

Känslan finns hos informanterna att man inte får något gensvar till förändring, detta 

leder till en känsla av uppgivenhet; 

 

”…och då gick jag ju till min…chef, är det så här det ska… se ut eller vad 

ska jag göra med detta?...och så ringde jag även till MAS vet jag och prata 

om det med och hon krävde ju att det är bara att gå tillbaka och kräv en 

lista…jaah…”(IP 2) 

 

Ett annat exempel informanterna nämner som ger känslan av uppgivenhet är apotekets 

övergång till privata aktörer och kravet på nya fullmakter för att kunna få ut läkemedel. 

Även detta ett tidskrävande arbete som de flesta accepterar i det tysta. 

 

Oklar ansvarsfördelning upplevs skapa osäkerhet 

Ansvarsfördelningen mellan läkare och sjuksköterska upplevs oklar. Det finns olika 

upplevelser om vem som har ansvaret för uppföljningar och vem som ska initiera till 

uppföljning. De av informanterna som tycker att det ligger på läkaren anser att läkarna 

inte tar sitt ansvar i läkemedelsordinationer och uppföljning; 

 

”i väldigt många fall så är ähhh äldres…läkemedel…så att säga förskrivna 

och  ordinerade med vänster hand av läkare som egentligen inte har tid eller 

intresse…ja av att sköta det… noggrant…”(IP 5). 

 

Flera av informanterna känner att läkaren förväntar sig att sjuksköterskan har koll på 

vilka mediciner patienten har; 

...och så ringer dom upp och då sitter man i bilen med en telefon och 

inget papper och inget underlag och ingen medicinlista eller 

nånting...och så frågar dom; vilka läkemedel har dom …?” (IP 4) 
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Få läkare begär uppföljning, utan förväntar sig att sjuksköterskan ska göra detta. 

Vid medicinändringar får sjuksköterskan fråga efter medicinlista, den kommer inte 

automatiskt. 

Medvetenhet finns hos informanterna att det fortfarande brister vid 

läkemedelsuppföljning där de känner att ingen tar initiativ till uppföljning utan 

vårdtagaren av slentrian står kvar på läkemedel där behov inte längre finns. 

 

”...det finns ju läkemedel som sätts in akut till exempel mot hallucinationer, 

oro, ångest, sömnproblem...som...som får stå kvar.... som ingen tar bort 

sen....utan det sätts in akut av ett visst syfte och sen är det ingen som gör 

något åt det och av ren slentrian står patienten...eller vårdtagaren på dom 

här medicinerna för alltid...(IP 1). 

 

Upplevelsen av osäkerhet i samarbetet med läkaren finns när läkaren är ointresserad eller 

oengagerad. Då känner informanterna att de får ta större ansvar i 

läkemedelsbehandlingen. De känner även att samarbetet mellan olika vårdgivare brister. 

Det framkommer i berättelser om vårdsituationer när patienten varit inlagd inom sluten 

vård där läkemedelsändring blivit gjord utan samarbete med sjuksköterskan i kommunen 

eller patient ansvarig läkare;   

 

”jag fick nyligen hem en som har varit på sjukhuset där hade man höjt 

blodtrycksmediciner och kollar av när dem kommer hem och de har 85/45 

tyckte inte det var så väldigt bra…och då så med en gång får man stämma 

av med sin PAL hur vilken medicinlista ska vi nu gå efter vad tycker du att vi 

ska ha här…” (IP 6). 

 

Det leder till att informanterna känner osäkerhet över vårdtagarnas läkemedel.   

Trots osäkerheten kring ansvarfrågan upplever informanterna att  PAS har 

uppföljningsansvar i äldres läkemedelsbehandling. Att PAS ska göra uppföljning 

hänvisas till att det är de som träffar vårdtagarna och ser eventuella förändringar bäst. 

Sjuksköterskan har stort ansvar i både att bevaka det normala tillståndet hos vårdtagaren 
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samt när det övergår till något onormalt. Även att vid inledd läkemedelsbehandling 

bevaka effekterna av den. 

  

”Det är ett jätteansvar…alltså det …för det första att bevaka…det 

normala…och så att sägs slå larm när det normala övergår i något onormalt 

och då initiera att en utredning som sedan leder till kanske 

läkemedelsbehandling…ähhh…sedan så är det ju  när väl 

läkemedelsbehandling eller ..ja…då är det ju på sköterskans ansvar att 

monitorera den och slå larm om…det går bra eller dåligt…” (IP 5). 

 

Tidsbrist för reflektion över äldres läkemedel samt okunskap i läkemedel och biverkningar 

upplevs skapa osäkerhet hos informanterna.   

 

Informanterna upplever inte stort ansvar i anmälan av biverkningar utan det upplevs 

vara läkarens ansvar som förskrivare. Däremot känner de ansvar att informera läkaren 

om biverkningar hos vårdtagarna. Otillräcklig kunskap om läkemedel och biverkningar 

innebär svårigheter för sjuksköterskan att alltid avgöra när biverkning uppstår i 

förhållande till normalt åldrande eller sjukdom. 

 

”och där blir det ju väldigt svårt för mig och…så att säga särskilja på vad 

är det som är…ehhh…ett normalt åldrande eller vad är det som är en 

normal sjukdomsutveckling eller vad är det som är…kanske en ny 

sjukdom…i jämförelse med vad som är biverkan…”(IP 5) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att ta del av sjuksköterskornas upplevelser av sitt ansvarsområde 

inom äldres läkemedelshantering. Fler studier behöver göras om 

kommunsjuksköterskans upplevelser för att resultatet ska kunna prövas och vara 

överförbart att gälla. Vi valde att använda kvalitativ metod eftersom det var 
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sjuksköterskornas upplevelser vi ville ta del av. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 

syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att ta del av intervjupersonens livsvärld 

och hennes upplevelser av den. Vid intervjuerna kunde följdfrågor ställas utifrån vad 

sjuksköterskorna berättade. Detta för att få datamaterial utifrån syftet med studien. 

Planeringen var från början informanter från sju olika arbetsplatser men på grund av att 

det var svårt att få ihop informanter till studien ingick informanter från fem olika 

arbetsplatser. Information skickades till enhetscheferna för sjuksköterskor men 

informationen gick inte fram. Sjukdom hindrade ett par informanter vilket gjorde att vi 

fick välja två informanter från samma arbetsplats. Möjligtvis påverkar det resultatet 

eftersom att arbeta på samma arbetsplats kan innebära att man påverkas av varandra i 

upplevelser och åsikter. Men eftersom varje intervju genomfördes enskilt tror vi att 

informanterna berättade utifrån egna erfarenheter. Möjligtvis kunde vi också valt fler 

informanter till studien för att öka tillförlitligheten, anledningen till detta var tidsbrist 

och svårigheter att få fram informanter.  

 

Vid intervjuerna har båda författarna deltagit vid tre intervjuer därefter intervjuades fyra 

informanter av en författare. Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats i 

enskilt rum i en ostörd miljö. Att intervjua sjuksköterskekollegor i en öppen intervju 

visade sig mycket svårare än vi anade. Det var i början svårt att rikta frågorna så att 

informanterna beskrev sina upplevelser, det blev mycket beskrivningar av 

tillvägagångssättet vid olika moment. Till hjälp användes en intervjuguide med frågor 

som svarade mot syftet för att informanterna öppet skulle berätta om företeelsen som 

skulle studeras. Dahlberg (1997) menar att för att säkra att samma information 

efterfrågas i samtliga intervjuer kan intervjumall som innehåller aktuella frågeområden 

och teman upprättas.  Vid utskrift av dessa intervjuer så såg vi att vi i dessa 

beskrivningar kunde tolka upplevelser hos informanterna och att det mest var vår ovana 

av att intervjua som försvårade för oss. Under intervjuernas gång kunde vi slappna av 

mer och låta informanterna berätta fritt och låta det vara tyst utan att det kändes 

obekvämt i rollen som intervjuare. Vi lärde oss att tystnad inte innebar att vi direkt 

behövde styra över till syftets riktning utan det kom av sig själv när informanten 



 

      23 

funderat en stund. Vår egen förförståelse fick vi lägga åt sidan för att inte påverka 

informanternas berättelser och för att få informanterna att med egna ord beskriva sin 

upplevelse. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska intervjuaren visa öppenhet för nya 

och oväntade fenomen istället för att komma med färdiga kategorier och tolkningar.  

Informanterna hade olika lätt för att berätta, några berättade utan att vi behövde ställa 

många följdfrågor och en del fick fler följdfrågor. Vi är medvetna om att brister i rätt 

intervjuteknik kan påverka resultatet och att det kan upplevs som en svaghet i studien. 

En provintervju gjordes och dess utskrift fick vår handledare granska och kommentera 

innan vi fortsatte med intervjuerna, vilket vi anser stärker tillförlitligheten. Kriterier för 

att ingå i studien var patientansvarig sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård och att 

man som PAS dagligen skulle hantera läkemedel. Vi valde att ej ha specialistutbildning 

till distriktssköterska som inklusionskriterie på grund av att det är så det ser ut i 

verkligheten, då krav på specialistkompetens inte ställs vid anställning. 

 

De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant av författarna själva vilket tog tid, men 

vi insåg snart hur viktigt det är i analysarbetet att man även lyssnat på informanten. Att 

författarna själva skrivit ned intervjuerna minskar risken för felkällor vid analysarbetet 

enligt ( Dahlberg, 1997).  Transkriberingsförfarandet innebär att intervjun skrivs ned i 

sin helhet och så noggrant som möjligt vilket innebär att pauser, hostningar, skratt, 

tveksamheter etc. skrivs ned. Att båda författarna arbetat med analysarbetet stärker 

tillförlitligheten i studien. Båda författarna arbetade var för sig med att identifiera 

meningsbärande enheter i datamaterialet som de därefter tillsammans kondenserade, 

abstraherade och benämnde med en kod. Det var en fördel att vara två författare som 

kunde diskutera tillsammans vid oklarheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

inbegriper en intervjutext alltid flera olika betydelser och det finns alltid en viss grad av 

tolkning när man närmar sig en text. Att vi beskriver tillvägagångssättet av 

datainsamlingen och analysen ökar tillförlitligheten.  

Båda författarna arbetar inom den kommunala hemsjukvården med äldre och 

läkemedelshantering vilket kan ha påverkat tolkningen av texten i analysarbetet. På 

samma gång är det viktigt för studiens validitet att vi vet vad som ska studeras.  
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Nackdel med den kvalitativa intervjun är att risk finns att samtalet hamnar på områden 

som inte är rätt ur studiens synvinkel. Egna erfarenheter av läkemedelshantering kan 

vara svårt att bortse ifrån. Viktigt är då att intervjuaren är kritisk mot sina egna 

antaganden och hypoteser under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskorna i studien var eniga om att de har en betydande och viktig roll inom 

äldres läkemedelshantering, men att det finns en maktlöshet som beskrivs som 

frustration, uppgivenhet och osäkerhet kring ansvarsrollen. Frustration och uppgivenhet 

är olika sätt att beskriva en känsla för samma sak, beroende på hur man är som person. 

Därför blir vår underkategori att känna sig uppgiven liten mot övriga underkategorier, 

men vi tycker att det är viktigt att ha med den då den uttrycks från ett par informanter. 

Att bli frustrerad är att bli arg, att känna sig uppgiven är att rycka på axlarna. 

Maktlösheten som sjuksköterskan upplever hör ihop med den betydelsefulla roll hon 

anser att hon har och måste tas på allvar. 

 

Resultatdiskussionen utgår ifrån de olika underkategorierna i den ordning som 

presenteras i resultatet. 

 

Att vara spindeln i nätet 

Upplevelsen om att ha en betydelsefull roll ses av informanterna som samordnare av 

insatser till patienterna, att ”vara spindeln i nätet”. Att sjuksköterskan har en viktig roll i 

äldres läkemedelshantering styrks av tidigare studier (Furåker, 2008; Griffiths m fl. 

2004). Furåker (2008) menar vidare att sjuksköterskan har svårt att identifiera själva 

innebörden i yrkesrollen och att hävda att ”vara spindeln i nätet” kan vara en viktig 

aspekt i sjuksköterskans roll.  Flertal studier visar att sjuksköterskan inom många olika 

områden omnämner sig själva som spindeln i nätet (Magnusson, Tedesand & Dahlberg, 

1998; Fridlund, 2002). Tidigare forskning har inte studerat hur sjuksköterskan i 

kommunen upplever sin roll. Frågan är om man ska acceptera att sjuksköterskans yrke 

uttrycks så, då de har omvårdnad som karaktärsämne och för att kunna bedriva 
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omvårdnad behöver de samordna insatser. Är inte risken att sjuksköterskans roll ses av 

andra som den som ordnar allt men som inte tillåts delta fullt ut i diskussionen om den 

äldres läkemedel? 

 

Vikten av delaktighet 

Resultatet visar att delaktighet anses vara avgörande om äldres läkemedelsbehandling 

blir optimal eller inte. Enligt Griffiths m fl. (2004) är samarbetet med annan 

vårdpersonal viktig för att vården ska blir bra. Juthberg, Eriksson, Norberg, & Sundin 

(2010) menar att känslan av att vara otillräcklig kan uppstå om man inte klarar av att 

argumentera för vad man tycker är rätt ur patientens synvinkel. Studie med Lim m fl. 

(2010) visar att efter läkemedelsutbildning var sjuksköterskorna mer benägna att 

ifrågasätta läkarens ordination.  Detta styrks av resultatet som visar att sjuksköterskorna 

upplever delaktighet om man har ett bra samarbete med läkaren, när man känner att man 

får komma till tals och vara med och fatta beslut angående patienter som man ofta har 

bättre kännedom om. I samarbetet med läkaren krävs ibland att sjuksköterskan tar en 

diskussion och vågar ifrågasätta läkemedelsordination eller behandling. Detta är inte 

alltid lätt för sjuksköterskan oavsett erfarenhet eller inte. Erfarenhet underlättar dock för 

sjuksköterskan att våga ifrågasätta. I vår studie har sjuksköterskorna varierande grad av 

kunskap i läkemedel och det framkom att brister skapade otrygghet.  

 

Att bevara patientens egen vilja 

Patientens önskan är avgörande i sjuksköterskans arbete med äldres 

läkemedelsbehandling. Millard, Hallet & Luker (2005) menar att sjuksköterskor i 

varierande grad inbjuder patienterna att vara delaktiga i sin vård inom hemsjukvården. 

Genom att sjuksköterskan bjuder in patienten att delta bekräftar hon patientens 

betydelse som person och inte som en uppgift. I vårt resultat kan detta relateras till att 

det är patienternas syn och upplevelse av sin läkemedelsbehandling som de tillåts vara 

delaktiga i. Det är omöjligt för sjuksköterskan att alltid involvera patienterna när 

sjuksköterskan själv inte fått reda på läkemedelsändringar som blivit gjord vilket kan 

komma som en överraskning när apodos kommer. Sjuksköterskan respekterar även 
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patientens självbestämmande i läkemedelsadministrationen. Att arbetet går ut på att 

bevara vårdtagarens självbestämmande kan vara ett hinder i sjuksköterskans strävan att 

säkerställa läkemedelsadministrationen.  

 

Vikten av kunskap 

Att säkerställa läkemedelsadministrationen tar tid och skapar stress. Nilsson m fl. 

(2009) menar att delegeringar till vårdpersonal inte är riskfri. Detta på grund av att 

omvårdnadspersonal saknar tillräckliga kunskaper om läkemedel. I vårt resultat ses att 

hinder uppstår i den stora organisationen som omfattar både SOL- och HSL-insatser när 

samarbetet försvåras eller inte fungerar. Det kan till exempel vara kravet på akuta 

delegeringar som sjuksköterskan ställs inför som leder till osäker läkemedelshantering. 

Den mänskliga faktorn som glömska och stress kan leda till läkemedelsavvikelser, 

tidsbristen förstärker dessa anledningar till avvikelser.    

Det råder brist på specialistkompetens i den kommunala hemsjukvården. Oftast ställs 

inga krav på specialistutbildning vid anställning som kommunsjuksköterska då 

kommuner haft svårt att rekrytera distriktssköterskor, som oftast väljer primärvården 

som arbetsgivare. Det framkom i studien att erfarenhet av att delegera gjorde att 

sjuksköterskan lättare vågade säga nej vid tillfällen där det kändes att risk fanns för 

patienterna. 

 

En strävan att nå välbefinnande för patienterna.  

Sjuksköterskan arbetar utanför sitt eget yrkesansvar för att underlätta för vårdtagaren 

och andra yrkesgrupper. Det övergripande syftet med arbetet inom hälso- och sjukvård 

är att säkerställa välbefinnandet hos vårdtagare menar Lutzen, Dahlqvist, Eriksson, & 

Norberg, (2006). I sin strävan att vårdtagarna ska känna välbefinnande kan 

sjuksköterskor ha svårt att nå sina mål enligt Juthberg & Sundin (2010). Tidspress, 

stressnivån och svår hantering av arbetsbelastningen brukar kopplas till överdrivet 

arbete snarare än utmanande vårdsituationer enligt Haycock, Stuart, Jarvis & Daniel 

(2008). Resultatet i vår studie visar att sjuksköterskans arbete går ut på att säkerställa 

välbefinnandet hos patienterna. Upplevelsen av välbefinnandet hos patienterna kan 
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stärkas av sjuksköterskans agerande i relationen. Genom att göra patienterna delaktiga i 

sin vård menar Summers (2010) främjas deras självständighet vilket ger förutsättningar 

för känsla av hälsa och välbefinnande. Vården som erbjuds de äldre ska utgå ifrån de 

äldres behov. Ibland kan det vara svårt för de äldre att själva föra sin talan på grund av 

okunskap av läkemedel och dess effekter. Då bör sjuksköterskan med sin kunskap gå in 

och ta en diskussion med både patienten samt läkare ifall läkemedelsgenomgång 

behöver göras. Genom god kontinuitet i vården skapas trygghet för patienten vilket 

minskar lidandet hos patienten och främjar hälsa och välbefinnande.  Kan detta vara en 

förklaring till varför sjuksköterskorna i studien tar på sig mer ansvar än vad som ingår i 

deras yrkesroll? Samtidigt nämns att prioriteringar sker dagligen och att egna 

arbetsuppgifter inte hinns med under dagen. Till exempel läkemedelsgenomgångar 

vilket sjuksköterskan inte alltid hinner med. Frågan kan ställas varför sjuksköterskor 

alltid ska ha så höga krav på sig själva i sitt arbete.   

 

Vikten av samarbete 

Att arbeta med att få fram aktuell medicinlista tar tid från annat patientarbete och skapar 

frustration. Markley & Winbery (2007) menar att läkarna inte har förståelse för hur 

hemsjukvården fungerar. Vår studie pekar just på detta, upplevelsen att läkaren saknar 

kunskap om hur det fungerar i hemsjukvården och vilka riktlinjer som sjuksköterskorna 

måste arbeta efter i hemsjukvården. Läkarna behöver enligt resultatet uppdatering om 

förhållandena i hemsjukvården för att förståelse för varandra i samarbetet ska kunna 

ske. Resultatet pekar på att man har ett bättre samarbete där läkarkontinuiteten är god, 

vilket i förlängningen kan antas vara positivt för uppföljning och för att ge patienterna 

så god vård som möjligt. Detta är också intressant att fortsätta diskutera; det är det 

tidskrävande samordnandet som nämns i resultatet som upplevs frustrerande, inte själva 

omvårdandet och det patientnära arbetet.  

 

Resultatet påvisar också att kommunsjuksköterskan inte upplever något samarbete alls 

med slutenvården. Det är förvånansvärt att samarbetet inte har utvecklats mer relaterat 

till att avancerad sjukvård alltmer flyttas över till kommunen.  
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Samordnad vårdplanering, SVPL infördes i Borås Stad 2009. Detta är en gemensam 

rutin för samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommun. Den är till för att 

patienter som vårdats på sjukhus skall få ett gott omhändertagande och god och säker 

vård efter sjukhusvistelsen. Utifrån resultatet i vår studie visar det sig att samarbetet 

trots SVPL brister. Det kan tolkas som att rutinen inte hunnit förankras ordentligt i 

organisationen vare sig i kommunen eller inom sluten vård. Fortsatt samarbete kring 

rutinen kan förhoppningsvis på sikt förbättra planeringen för patienterna efter 

hemkomst från sluten vård. 

Att inte få respons på det man vill utveckla gällande brister i organisationen skapar 

uppgivenhet. Stödjande ledarskap när sjuksköterskan känner att adekvat vård inte kan 

ges är viktigt enligt Nilsson m fl. (2009). De menar att organisationer i kommunen ofta 

saknar tydligt ledarskap.   

 

Personer med multisjuklighet är beroende av att samarbetet mellan olika vårdgivare 

fungerar. Meinow, Parker, Kåreholt & Thorslund (2006) hänvisar till svårigheter att 

samordna vård från flera olika vårdgivare med äldreomsorgen. Vården som personen 

med multisjuklighet behöver måste ske genom samarbete och kommunikation mellan de 

olika vårdgivare som är inkopplade för att resultat för den enskilda ska bli 

tillfredställande. Summers (2010) menar att vården behöver anpassas till patienterna och 

deras livssituationer och inte till diagnoserna. Äldre personer med multisjuklighet i 

Summers studie (2010) uppfattade hälso- och sjukvården som ett hinder för deras 

delaktighet i samhället på grund av att de fick lägga mycket tid på att vänta på att få 

vård. De äldre upplevde också att bristande samordning medförde ett ökat beroende av 

andra. Detta kan kopplas till resultatet i vår studie som visar att samarbetet kring 

personer med multisjuklighet brister vilket leder till sämre vård för dem när det gäller 

deras läkemedelsbehandling och uppföljning av den. Det framkommer när patienterna 

skickas hem från sluten vård utan att läkemedelsändringar är klargjorda ute i den 

kommunala verksamheten. Då är patienterna beroende av hur sjuksköterskan lägger upp 

sitt arbete i uppföljningen av läkemedelsändringen och att sjuksköterskan har tid för att 

kunna göra det.    
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Vikten av klar ansvarsroll 

Oklar ansvarsroll leder till osäkerhet. Till och med Socialstyrelsen har svårt att 

tydliggöra ansvaret;  

Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vård ska den sjuksköterska 

eller läkare som ansvarar för vården av en patient svara för att 

aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ett ordinationskort 

eller på en annan ordinationshandling. Kortet eller handlingen ska 

signeras och det ska framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. 

(SOSFS 2001:17).  

 

Enligt Juthberg och Sundin (2010) är känslan av för stort ansvar förmodligen grundad i 

att man upplever sig vara i obalans mellan ansvar och organisationen man arbetar i. 

Marrone (2003) menar att läkarna verkar vara beredda att lämna över mycket av vården 

i hemmet till sjuksköterskor, samtidigt hävdar sjuksköterskorna att läkarna saknar 

intresse. Osäkerheten som sjuksköterskorna känner i ansvarsfördelningen kan även 

påvisas hos läkarna. I vår studie ses oklar ansvarsfördelning. Det som behöver bli bättre 

är utveckling av samarbetet mellan PAS och patientansvarig läkare, PAL. Detta för att 

arbetet ska bedrivas lika inom organisationen när det gäller läkemedelsbehandling och 

uppföljning av den.   

 

Framtida forskning 
 

Det vore intressant med fler studier om kommunsjuksköterskans upplevelser av sin 

yrkesroll från fler kommuner för att få ett större underlag. Att sedan gå vidare med en 

enkätundersökning som bygger på resultatet utifrån dessa beskrivande studier.  

Nyttan med vidare forskning, genom att studera sjuksköterskans upplevelser av sitt 

ansvarsområde, är att vi kan visa på brister som kan åtgärdas och leda till säkrare 

läkemedelshantering för äldre. Förhoppningsvis kan det leda till gemensam 

läkemedelslista som alla kan ta del av och tydliggörandet av ansvarsfördelning 
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Kliniska implikationer 

- För att sprida studiens resultat önskar vi delge detta till sjuksköterskor inom 

kommunal hemsjukvård för att diskussioner på lokal nivå kan startas. 

- Önskan att delge även verksamhetschefer inom kommunen studiens resultat för 

att öka medvetenheten om behovet av ökad kompetens hos sjuksköterskor. 

- Förhoppningsvis kan studiens resultat bidra till utveckling av rutiner lokalt för 

apoteksärenden 

- Delegeringar av omvårdnadspersonal bör få ta tid för att säkra 

läkemedelsadministrationen till äldre. Tidsbrist leder till osäkrare delegeringar.  

- Att tid ges till sjuksköterskan för reflektion i arbetet med äldres läkemedel. I en 

stressig arbetsmiljö blir läkemedelsbehandlingen inte alltid optimal. 

- Önskan att delge studiens resultat även till läkare som arbetar inom primärvård 

samt sluten vård. Detta för att underlätta att få aktuella läkemedelslistor vilket 

kvalitetssäkrar äldres läkemedelsbehandling. Förhoppningsvis ska samarbetet 

leda till att sjuksköterskan kan vara mer delaktig i äldres läkemedelsbehandling 

även mot sluten vård.  

 

Konklusion 

I vår sökning efter tidigare studier framkom att det finns få studier om sjuksköterskans 

upplevelse om sitt ansvarsområde inom kommunen. Den forskning som finns pekar på 

en otydlig ansvarsfördelning. I vårt resultat ser man tydligt att det råder stor osäkerhet 

kring ansvarsfördelningen och att sjuksköterskan upplever sig ha en viktig funktion för 

att säkerställa läkemedelshanteringen. För att säkerställa läkemedelshanteringen för de 

äldre och ofta multisjuka i hemmet är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen 

samt att höja kompetensen hos sjuksköterskorna. För att motivera sjuksköterskor i 

kommunen till en specialistutbildning behövs därför tillgång till studier på arbetstid och 

skälig lön efter utbildning. Studiens resultat kan bidra till åtgärder för en klarare 

ansvarsfördelning gällande äldres läkemedelsbehandling mellan läkare och 

sjuksköterska. En tydlig ansvarsfördelning tillsammans med kompetenshöjning kan 
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bidra till ökad trygghet för kommunsjuksköterskan i sin arbetsroll samt att brister i 

läkemedelshanteringen minskar medförande minskat onödigt lidande för den äldre 

patienten.  

 

. 
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Bilaga 1 

 

 

    Borås 100908 

 

 

 

Brev till enhetschef för ssk 

 

Vi är två sjuksköterskor verksamma i Borås Stad som läser specialistutbildningen till 

distriktssköterska. Hösten -10 ska vi skriva vår magisteruppsats och som ska vara en 

kvalitativ intervjustudie utifrån valt ämne. Vi har valt att fortsätta i projektet ”Lär Ut” 

som handlar om bättre läkemedelshantering för äldre. Vår studie ska då syfta till att ta 

reda på hur sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården ser på sin ansvarsroll 

inom äldres läkemedelshantering och söker därför sjuksköterskor som kan tänka sig 

delta i studien och kan tänka sig medverka i en intervju.  

 

Vi ber också om att detta ska kunna ske under arbetstid för att möjliggöra ett större 

intresse. Intervjun kommer att ta max en timme.  

Vår önskan är att  Du som enhetschef kan hjälpa oss med urvalet av sjuksköterskor. Om 

så är fallet ber vi att få ta kontakt med de utvalda via telefon för att bestämma tid och 

plats för intervjun. Målgruppen vi söker är kommunalt verksam sjuksköterska i 

hemsjukvården, oavsett ålder, kön eller erfarenhet. Vi är tacksamma för svar snarast. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jaana Börjesson  Ingela Liljeros 

jaana.borjesson@boras.se  ingela.liljeros@boras.se 

0768-88 84 02  0768-88 37 79 
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Bilaga 2.  

 

Informationsbrev till intervjustudien om: Sjuksköterskans syn på sin på sin 

ansvarsroll inom äldres läkemedelshantering. 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen till distriktssköterska. Nu i 

höst ska vi skriva vår magisteruppsats i form av en kvalitativ intervjustudie. Vi har då 

valt att fortsätta i projektet ”Lär ut” som handlar om läkemedelshanteringen för äldre. 

Lär ut- projektet som vill förbättra läkemedelshanteringen och öka kunskapen hos 

vårdpersonal i Borås stad, vill möta det mer uppmärksammade problemet med 

polyfarmaci hos äldre. Vi som skriver, arbetar i hemsjukvården i Borås kommun och 

själva gått utbildningen i ”Lär ut” och är intresserade av att ta  del av andra 

sjuksköterskors syn på, och erfarenhet av, läkemedelshanteringen för äldre. Detta 

kommer vi att göra genom en bandad intervju som sedan kommer att skrivas ner och 

analyseras i en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Vi har skickat ut förfrågan till enhetschefer för sjuksköterskor i Borås stad för att 

komma i kontakt med sjuksköterskor som är intresserade av att delta i studien. 

 

Intervjun kommer inte att ta mer än 60 minuter och kan när som helst avbrytas om så 

önskas. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn eller 

arbetsplatser kommer att publiceras. Allt datamaterial kommer att förvaras och sparas så 

att obehöriga ej kommer åt det. 

 

Studien anser vi, kommer att öka kunskapen om sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter kring  äldres läkemedelshantering och på sikt hoppas vi att den kunskapen 

leder till en förbättrad läkemedelshantering för äldre. Att öka kunskapen och förståelsen 

kring sjuksköterskors olika ansvarsområden ser vi bara som positivt och ser därmed 

inga risker med vår studie. 

 

Vi är tacksamma för Er hjälp att genomföra studien, har Ni några frågor kan Ni maila 

eller ringa, annars ber vi att få återkomma för att bestämma tid och plats. 

 

Med vänlig hälsning 

Jaana Börjesson   Ingela Liljeros 

jaana.borjesson@boras.se   ingela.liljeros@boras.se 

Student på Vårdhögskolan i Borås  Student på Vårdhögskolan i 

Specialistutbildning med inriktning  Specialistutbildning med inriktning 

mot distriktssköterska, 75 p  inriktning mot distriktssköterska 75 p 

Examensarbete, 15 p   Examensarbete, 15 p 

Handledare: Elisabet Björk-Brämberg 
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Bilaga 3 

 

 
 

 

 

 

Samtycke till att medverka i intervjustudien om: Sjuksköterskor syn på sin roll i 

läkemedelshanteringen inom hemsjukvården. 

Undertecknad har tagit del av information kring studien och fått tillfälle att få svar på 

frågor. 

 

Ja, jag vill vara med i intervjustudien och är med på att intervjun bandas. 

 

 

Nej, jag är inte intresserad av att vara med i intervjustudien. 

 

 

 

Underskrift:______________________________________________________ 
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Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE 

 

Huvudfråga: 

-Hur upplever du din ansvarsroll som sjuksköterska i de äldres läkemedelshantering? 

 

Riktade frågor: 

-Hur ser du på ditt ansvar i läkemedelsordinationen? 

-Hur ser du på ditt ansvar i uppföljningen av läkemedel? 

-Hur ser du på ditt ansvar i anmälningen av biverkningar? 

 

Följdfrågor:   

-Hur menar du nu? 

-Kan du berätta mer om det? 

-Har du någon speciell situation du kan berätta om? 

-Hur har det påverkat dig? 

-Hur ser du på dina möjligheter att påverka äldres läkemedelshantering? 

-Tycker du att det finns hinder i läkemedelshanteringen? 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


