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Sammanfattning    

 

Sveriges äldre blir allt fler. Deras läkemedelsanvändande ökar och många 

läkemedelsinteraktioner inträffar. Genom att begränsa antalet onödiga läkemedel till 

äldre kan man förbättra patientens läkemedelsbehandling och minska enskilt lidande. 

Samtidigt kan man så minska samhällets kostnader orsakade av läkemedelsrelaterade 

problem. En jämförelse av fyra vårdhögskolor visar att sjuksköterskor i 

grundutbildningen läser en kurs om max 7,5 hp i ämnet farmakologi. Forskning visar 

vidare att kompetensutveckling för sjuksköterskor har låg prioritet på grund av tidsbrist 

och av ekonomiska anledningar. Borås stad har tillsammans med Primärvården Borås- 

Bollebygd och FoU Sjuhärad sedan 2006 bedrivit ett utbildningsprojekt under namnet 

LÄR UT – Bättre läkemedelshantering för äldre. Målet med projektet är att öka 

kunskapen om äldre och läkemedel hos sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom 

kommunal hälso- och sjukvård samt att förbättra utvärderingen av 

läkemedelsbehandlingen för äldre patienter inskrivna i hemsjukvården, Borås stad. 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor i hemsjukvård förhåller sig till den 

äldre patientens läkemedelsbehandling efter projektet LÄR UT. Studien är gjord enligt 

metoden kvalitativ innehållsanalys. Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med 

sju sjuksköterskor. Studiens resultat visar att sjuksköterskan, efter LÄR UT anser sig 

arbeta med en för den enskilde patienten ökad säkerhet, då hon reflekterar och 

ifrågasätter den äldre patientens läkemedelsbehandling aktivt.  Vidare pekar resultatet 

på kompetens i symtomskattning och en för sköterskorna tydlig funktion i patientens 

läkemedelsbehandling .  Författarna ser att sjuksköterskan har en viktig roll att fylla i 

arbetet med den äldre patientens läkemedelsbehandling och vår slutsats är att teoretisk 

kunskap i farmakologi är nödvändig för att komma till rätta med de 

läkemedelsrelaterade problemen hos den äldre patientgruppen.  

 

 

 

Nyckelord: LÄR UT projektet, äldre patient, läkemedelsbehandling, sjuksköterskor, 

läkemedelsrelaterade problem, symtomskattning . 
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INLEDNING 

Under vår specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Institutionen 

för vårdvetenskap vid Borås Högskola, kom vi i kontakt med projektet LÄR UT. Det 

var i samband med en föreläsning av projektets projektledare Marie Elm. Vid val av 

ämne inför vår magisteruppsats höstterminen 2010 gavs möjlighet att arbeta med LÄR 

UT projektet som utgångspunkt och att utifrån detta fritt formulera en studie som 

eventuellt skulle kunna bli ett led i projektets uppföljning. Då författarna sedan tidigare 

har ett stort intresse för farmakologi och dessutom anser att ämnet äldre och läkemedel 

är ständigt aktuellt för sjuksköterskor, framförallt i hemsjukvården, kändes valet av 

ämne i samband med vårt examensarbete naturlig. Förhoppningen är att vår studie skall 

bidra till en förbättrad läkemedelsbehandling för den äldre patienten och också till en 

ökad insikt hos arbetsgivare inom kommunal hälso- och sjukvård om sjuksköterskans 

behov av kontinuerlig utbildning. 

 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskan och den äldre patienten  

Äldre människor definieras enligt Socialstyrelsen som personer över 65 år. Under de 

senaste 50 åren har antalet personer över 65 år i Sverige mer än fördubblats till nästa 1,6 

miljoner (Socialstyrelsen, 2008a). Vårdbehovet i denna grupp kommer att öka och ställa 

allt högre krav på vården (Rundgren & Dehlin, 2003). Kravet på sjukvården är bland 

annat att den ska tillgodose patientens behov av trygghet och behandlingen ska 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet (SFS 1982:763, 2010). Äldre 

patienter har ofta en komplicerad sjukdomsbild med multipla diagnoser och de använder 

av denna anledning ofta många läkemedel, som är den viktigaste och vanligaste 

behandlingsformen (Bondesson, 2009). Utvecklingen inom området äldre och 

läkemedel går mot att de använder allt fler läkemedel och dessutom i olämpliga 

kombinationer (Kragh, 2005). Antalet använda mediciner ses öka med en stigande ålder 

(Berg, 2007).  

 

Alla patienter ska ges individuellt anpassad behandling och omvårdnad. Målsättningen 

för behandlingen av äldre patienter är att förbättra eller bevara livskvalitet och att ge 

lindrande behandling. Vid förändringar i den äldres beteende eller i förmågan att utföra 

det dagliga livets aktiviteter bör sjuksköterskan alltid fundera på om förändringen kan 

bero på läkemedelsbiverkningar eller förändringar i läkemedelsordinationen. 

Observationerna måste registreras noga och så objektivt som möjligt, till exempel med 

användning av bedömningsinstrument för ADL (allmän daglig livsföring) och kognitiv 

förmåga. Förändringar ska dokumenteras och rapporteras till läkaren. 

 

Tillståndet hos den äldre patienten med flera sjukdomsdiagnoser påverkas av flera 

faktorer och att ge adekvat behandling blir därför svårare. Den äldres symtom, 

eventuella läkemedelsbiverkningar och dess effekter på livskvalitet och funktionsnivå är 

viktiga delar av läkarens beslutsunderlag i arbetet med att ställa diagnos och ordinera 

medicinsk behandling (Ranhoff & Bördahl, 2010) .  
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En för sjuksköterskan viktig uppgift är att undvika vårdlidande, som enligt Wiklund 

(2008) definieras som det lidande som patienter upplever som en följd av brister eller 

ofullkomligheter i behandlingen och vården. Vidare skriver hon att vårdaren har stora 

möjligheter att eliminera denna, under förutsättning att den uppmärksammas. 

 

Sjuksköterskans arbetssituation inom kommunal vård och omsorg 

Josefsson, Sonde, Winblad & Robins Wahlin (2007) visar att en stor del av de 

sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård tycker att det är psykiskt påfrestande. De får 

ofta arbeta under stark tidspress och de uppger att de ofta har svårt att hinna med sina 

arbetsuppgifter (ibid). Enligt Tunedal och Fagerblad (2001) saknas möjlighet till 

fördjupning och fortbildning. En anledning till att många sjuksköterskor väljer att arbeta 

i hemsjukvården är att de uppfattar arbetet som fritt med möjlighet att påverka det 

dagliga arbetet (Josefsson et al., 2007; Tunedal & Fagerberg, 2001). Möjligheten att 

påverka på ett högre plan och att delta i beslut som inte enbart påverkar det dagliga 

arbetet, upplevs dock vara liten (Josefsson et al., 2007). I en situation där sjuksköterskan 

har möjlighet att påverka sin arbetssituation tar hon mer ansvar och hon upplever också 

arbetet mer spännande och utmanande (Tundedal & Fagerberg, 2001). Karlsson, Ekman 

& Fagerberg (2009) presenterar en delad bild av sjuksköterskans arbetssituation i 

hemsjukvård där de dels känner sig uppskattade och värdesatta och dels upplever 

frustration och ibland känner sig undervärderade. I samma studie framkommer också att 

sjuksköterskan ofta upplever att det inte finns tydliga gränser för vad som ingår i 

professionen och att de förväntas vara överallt och kunna allt.     

 

Sjuksköterskans farmakologiutbildning  

Under de senaste två årtiondena har sjuksköterskeutbildningen gått från att vara en 

gymnasial utbildning till att idag vara en högskole/universitetsutbildning. Med det nya 

systemet som infördes år 2006 kom möjligheten att förvärva en examen i tre steg, 

motsvarande grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (Hallin, 2009). När 

utbildningen flyttades till högskolan förändrades kravet på teoretiskt grund. 

Utbildningen vilar nu på en vetenskaplig grund och det ska finnas ett nära samband 

mellan forskning och utbildning (SFS, 1992:1434). Vårdvetenskap med inriktning mot 

omvårdnad är huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen och kandidatexamen uppnås när 

studenten har förvärvat 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska vara en 

fördjupning inom det vårdvetenskapliga kunskapsområdet (Högskolan i Borås, 2010). 

En jämförelse av fyra sjuksköterskeutbildningar i Västsverige visar att 

farmakologiutbildningen på grundnivå varierar. Högskolan i Borås har en kurs i 

farmakologi och läkemedelsräkning om 7,5 hp, varav farmakologin omfattar 6,5 hp 

(Stål, 2010). Högskolan Skövde har en kurs som heter Patofysiologi och farmakologi 1a 

och 1b som omfattar 22,5 hp där 7,5 hp är farmakologi (Claesson, 2010) Högskolan 

Väst har enligt sin utbildningsplan ingen farmakologi men enligt deras avdelningsledare 

för sjuksköterskeprogrammet har de en kurs i allmän farmakologi om 1,5 hp, dessutom 

har de specifik farmakologi som de arbetar med i åtta av kurserna (Eriksson, 2010). 

Göteborgs universitet har en kurs i humanbiologi där farmakologi ingår om 6 hp 

(Johansson, 2010).  
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Enligt Tunedal och Fagerberg (2001) utvecklas sjuksköterskan med hjälp av 

kompetensutveckling och de hävdar att ny kunskap leder till en 

problemlösningsförmåga. Det leder i sin tur till att sjuksköterskan blir mer inspirerad i 

sitt arbete. De menar att det ofta kan gå lång tid mellan gångerna som sjuksköterskan 

ställs inför olika problem. De poängterar därför vikten av kontinuerlig 

kompetensutveckling och menar att sjuksköterskan ska ges möjlighet att uppdatera sig 

om pågående forskning och utveckling inom sitt vårdområde. Enligt Hallin (2009) 

värdesätter sjuksköterskan den kompetensutveckling hon får genom internutbildning 

och kortare universitetsutbildningar. Verkligheten ser enligt Josefsson, Sonde och 

Robins Wahlin (2008) dock sådan ut att utbildning, om än intern, sällan erbjuds. De 

presenterar i sin studie resultat som tyder på att sjuksköterskors arbetsgivare inte 

erbjudit dem någon som helst typ av utbildning de senaste två åren.     

 

I Tunedal och Fagerbergs(2001) studie lyfter sjuksköterskorna fram 

kompetensutveckling av övrig omvårdnads- och omsorgspersonal som något positivt. 

De menar att den egna professionen i samband med det får möjlighet att utvärdera utfört 

arbete och kunskap samtidigt som det ökar närheten och samarbetet med övrig personal. 

Även Hallin (2009) menar att de sjuksköterskor som avsätter tid för undervisning och 

dialog med övrig personal upplever en avlastning då de då bättre och mer effektivt kan 

bistå sjuksköterskan. Moyle, Skinner, Rowe och Gork (2003) hävdar att 

kompetensutveckling av personal inom vården anses vara dyrt men enligt deras studie 

skulle den kostnaden betala sig själv genom en mer nöjd personal och också färre 

konflikter på arbetsplatsen.  

 

Sjuksköterskans ansvar i patientens läkemedelsbehandling  

Verksamheterna inom vård och omsorg om äldre styrs ytterst av Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). HSL reglerar hälso- och sjukvårdens 

ansvar medan SoL reglerar kommunens ansvar mot en brukare (SFS, 2001:453). HSL´s 

mål för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

anges att sjuksköterskan ska ha förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt med 

tillämpning av kunskaper inom farmakologi. Vidare skriver de att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och så långt som 

möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 1995).   

Läkemedelsrelaterade problem hos den äldre  

Kvalitén på äldres vård prioriteras högt i Sverige och den ska vara kostnadseffektiv 

(Waldau, 2001). Socialstyrelsen har under många år påpekat att läkemedelsanvändande 

hos äldre är ett problemområde med förskrivning av för höga doser, olämpliga 

läkemedel och biverkningar (Socialstyrelsen, 2009). Att begränsa antalet onödiga 

läkemedel till äldre är ett steg i att förbättra den enskilde patientens 

läkemedelsbehandling och att minska på samhällets kostnader orsakade av 

läkemedelsrelaterade problem.  

 

Hälften av totalantalet vårddagar vid våra sjukhus nyttjas av patienter som är över 60 år 

(Dulong & Poulsen, 2000). Omkring 10–20% av alla äldre inlagda på sjukhus vårdas på 

grund av läkemedelsrelaterade komplikationer (Kragh, 2005). Enligt Fryckstedt & 
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Asker-Hallberg (2008) sökte var tredje patient över 65 år medicinakuten på Karolinska 

sjukhuset på grund av läkemedelsrelaterade problem. De läkemedelsrelaterade 

problemen bestod i tur och ordning av biverkningar, interaktioner, bristande följsamhet, 

missbruk och intoxikation. De vanligaste läkemedelsgrupperna som orsakade 

problemen var hjärt-kärlläkemedel, psykoaktiva läkemedel och cancerläkemedel (ibid). 

Statens folkhälsoinstitut visar att multipla mediciner innebär en kraftigt ökad fallrisk 

(Gyllensvärd, 2009).  Liknande resultat visar en retroperspektiv studie från Australien. 

Denna studie visar ett samband mellan hög ålder och läkemedelsbiverkningar. Vidare 

visade studien att andelen äldre som sökt sjukhusvård på grund av 

läkemedelsbiverkningar ökat från studiens startår 1980 till studiens slut 2003 (Zhang, 

D´Arcy, Holman, Preen & Brameld, 2006).  

 

De farmakokinetiska och farmakodynamiska förändringarna i en åldrande kropp ger 

tillsammans en ökad risk för läkemedelsinteraktioner. Två läkemedel som var för sig är 

bra kan slå ut varandra eller ge en negativ påverkan på den äldre personen. Symptom 

som uppträder vid nyinsättning av en medicin kan förutom biverkan av denna även vara 

biverkan av en gammal medicin som fått ändrad verkan på grund av interaktion (Modig, 

2010).  

 

Enligt Eldesoky (2007) är njurarnas förmåga att metabolisera läkemedel den i särklass 

viktigaste farmakokinetiska förändringen att ta hänsyn till hos äldre medan leverns 

metabolism inte är lika påverkad.  Det betyder att läkemedel som metaboliseras via 

njurarna vid eliminationen är av stor klinisk betydelse. Exempel på läkemedel som 

metaboliseras i njurarna är diabetesmedel och hjärtsviktsmedel. De kan vid försämrad 

njurfunktion ackumuleras i kroppen och leda till påtagliga biverkningar vilka kan 

komma att kräva sjukhusvård. Juurlink, Mamdani, Kopp, Laupacis & Redelmeier 

(2003) visar på ett samband mellan äldre patienter med tablettbehandlad diabetes 

(Glibenkalamid) som blivit inlagda på sjukhus och en föreliggande behandlig med 

antibiotika (co-trimaxazole).  

 

Med stigande ålder sker förändringar som kan påverka känsligheten för läkemedel, det 

vill säga farmakodynamiska förändringar i människans kropp. Hjärt-kärlsystemet 

kompenserar till exempel sämre för blodtrycksfall som kan orsakas av 

blodtrycksmediciner och neuroleptika. Den äldre patienten blir lättare ortostatisk med 

yrsel och fallrisk som följd. Mag- och tarmsystemet löper större risk för 

blödningsbiverkan av smärtstillande av NSAID-typ (icke-steroida antiinflammatoriskt 

medel) eftersom skyddet i magen är sämre. Risken för förstoppning av främst 

opioidpreparat är också ökad då äldre ofta dricker för lite och rör sig sparsamt. Centrala 

nervsystemet (CNS) är känsligare för mediciner som neuroleptika och opioider. Därmed 

ökar risken för konfusion och sedering (Ekwall, 2010). Chrischilles, Rubenstein, Van 

Gilder, Voelker, Wright & Wallace (2007) visar resultat som tyder på att drygt 20 

procent av äldre med nedsatt mobilitet hade upplevt negativa läkemedelsbiverkningar. 

Den vanligaste biverkningen var påverkan på mage och tarm, samt på CNS (ibid).  

 

Användning av fem läkemedel eller fler per dygn benämns polyfarmaci. Polyfarmaci är 

en av flera orsaker till läkemedelsrelaterade problem hos äldre (Steinman, Landefeld, 

Rosenthal, Berthenthal, Sen & Kaboli, 2006). Polyfarmaci leder ofta till 

läkemedelsbiverkningar, läkemedelsinteraktioner och felmedicinering . Polyfarmaci 
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leder också till en ökad risk för bristande följsamhet att ta läkemedel enligt ordination, 

Vanligaste orsaken till bristande följsamhet är glömska, men det kan också bero på 

missförstånd eller på att patienten avsiktligen låter bli att ta sin medicin på grund av oro 

för biverkningar eller av ekonomisk anledning (Bondesson, 2009). I genomsnitt 

använder personer på särskilt boende 10 läkemedel om dagen och personer i ordinärt 

boende som är över 65 år, 5-6 läkemedel om dagen. Många äldre använder läkemedel 

långt efter behovet har försvunnit (Modig, 2010). Johnell och Fastbom (2008) menar att 

Apodosanvändare löper en högre risk för olämplig läkemedelsbehandling i jämförelse 

med ordinarie läkemedelsförskrivning. Författarna förklarar detta med bland annat flera 

läkemedel för patienter med Apodos men också med ett komplicerat förfarande för 

läkaren att ändra i läkemedelsbehandlingen (ibid). Läkemedelsbehandlingen av äldre 

personer på särskilt boende med pågående Apodosbehandling visade att 70 % av dessa 

hade en eller flera ordinationer med olämpliga läkemedelskombinationer. De boende i 

genomsnitt hade nästan fyra ordinerande läkare och att det i sin tur var kopplat till ett 

större antal läkemedel och en lägre kvalitet på behandlingen (Bergman, Olsson, 

Carlsten, Waern & Fastbom, 2007). Enligt Fiss, Dreier, Meinke, Van den Berg, Ritter 

och Hoffman (2010) behandlades 134 av 744 äldre patienter med olämpliga 

läkemedelinteraktioner. Av dessa var den mest potenta interaktionen behandling med 

benzodiazepiner med påverkan på centrala nervsystemet. 

 

Projektet LÄR UT 

”LÄR UT – Bättre läkemedelshantering för äldre”, är ett utbildningsprojekt om äldres 

läkemedelsanvändning som pågått sedan 2006 inom den kommunala hälso- och 

sjukvården i Borås Stad. Projektet är ett samarbete mellan Borås Stad, Primärvården 

Borås- Bollebygd och FoU Sjuhärad Välfärd. Målet med projektet är att öka kunskapen 

om äldre och läkemedel hos sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom kommunal 

hälso- och sjukvård samt att förbättra utvärderingen av läkemedelsbehandlingen för 

äldre patienter inskrivna i Borås Stads hemsjukvård. Detta för att patientgruppen ska må 

så bra som möjligt av sina läkemedel. Under åren har totalt 223 sjuksköterskor deltagit i 

projektet som omfattar fyra halvdagar per utbildningsomgång. LÄR UT illustrerar 

hörnstenarna i projektet och står kortfattat för Läkemedelsbehandling, Äldre, Redskap 

som kan användas i förbättringsarbete och UTvärdering. Redskap för att nå målet är 

utbildning och användning av symtomskattning (bilaga 1). För att förbättra 

utvärderingen av en läkemedelbehandling skapades en enkel blankett för 

symtomskattning i LÄR UT-projektet. En viktig del i LÄR UT projektet är att 

sjuksköterskorna, efter utbildning, för kunskapen om äldre och läkemedel vidare till 

övrig omvårdnadspersonal inom den egna verksamheten. För att möjliggöra detta 

inkluderades i kurstiden tid för inläsning av material och förslag på hur utbildningen 

kunde genomföras på den egna arbetsplatsen.  

 

En utvärdering i form av en enkätundersökning av projektet LÄR UT har genomförts av 

projekteraren i samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd och Borås Stad. I utvärderingen 

tillfrågades personer som deltagit i utbildningen under perioden 2006-2009 om sina 

uppfattningar och erfarenheter av LÄR UT. Resultatet av denna undersökning visar att 

LÄR UT har bidragit till en ökad kunskap om äldre och läkemedel hos deltagarna(Elm, 

2010). 
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PROBLEMFORMULERING 

Läkemedel är den vanligaste och viktigaste behandlingsformen för våra äldre samtidigt 

som forskning visar att läkemedelsrelaterade problem är vanliga i denna patientgrupp 

vilket leder till ett ökat lidande.  

 

Förutom det faktum att felaktig läkemedelsbehandling leder till onödigt lidande för den 

enskilde patienten leder det också till onödiga sjukvårdskostnader för samhället. Flera 

studier visar att många äldre som kräver sjukhusvård gör detta på grund av 

läkemedelsrelaterade problem och forskning tyder på att äldres läkemedelsanvändande 

ökar. Sjuksköterskan är ofta den som har den mest samlade bilden av patientens aktuella 

status, behov och problem - framförallt i kommunal vård. För att sjuksköterskan ska 

kunna göra adekvata och relevanta bedömningar om hur den äldre patienten mår av sin 

läkemedelsbehandling krävs kunskap i ämnet farmakologi.  

 

Genom projektet LÄR-UT har sjuksköterskor i hemsjukvården, Borås Stad genomgått 

utbildning om äldre och läkemedel, detta vid återkommande utbildningstillfällen. 

Utvärdering i form av enkätundersökningar talar för att deltagarna efter utbildning anser 

sig fått en ökad kompetens i ämnet. Genom intervjuer med några av de sjuksköterskor 

som genomgått utbildningen under 2010 vill vi belysa hur de förhåller sig till den äldre 

patientens läkemedelsbehandling.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor i hemsjukvården som genomgått utbildning i 

projektet LÄR UT förhåller sig till den äldre patientens läkemedelsbehandling 

 

METOD 

Ansats 

Denna studie är en kvalitativ studie genomförd enligt modellen innehållsanalys med 

induktiv ansats. Halvstrukturerade intervjuer med deltagarna har ägt rum och insamlad 

data har analyserats så förutsättningslöst som möjligt. Kvalitativ forskning strävar efter 

att tolka och skapa mening och förståelse för individens subjektiva upplevelse av 

omvärlden (Forsberg & Wengström, 2008). Öppna frågor i en kvalitativ studie är en bra 

metod för att få intervjupersonerna att återge vad han/hon upplever som de viktigaste 

aspekterna av själva frågeställningen (Kvale & Brinkman, 2009). En fördel med 

kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan anpassas både till olika syften, till 

datamaterial av varierande kvalitet och till forskarens erfarenhet och kunskap. En 

nackdel med kvalitativ innehållsanalys är att den kan genomföras på olika abstraktions- 

och tolkningsnivå, vilket kan vara ett problem. Risk finns att helheten går förlorad om 

man vid analysen arbetar alltför textnära samtidigt som en mer tolkande ansats innebär 

att arbeta på flera abstraktionsnivåer samtidigt vilket kan innebära svårigheter att 

utveckla texten. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Deltagare 

Deltagarna till denna studie valdes ut efter ändamålsenligt urval, det vill säga att de 

uppfyllde kravet på legitimerad allmän sjuksköterska alternativt legitimerad 

sjuksköterska med specialistutbildning samt att de genomgått utbildning i projektet 

LÄR UT via FoU Sjuhärad. Namn och kontaktuppgifter på 32 sjuksköterskor som 

uppfyllde ovanstående krav erhölls av projektledaren för LÄR UT.  

 

Ett första utskick om vår studie gjordes via e-post juni 2010 till dessa sjuksköterskor 

med kortfattad information om vår studie och förfrågan om deltagande. Författarna fick 

endast ett positivt svar vid detta utskick. I augusti tog författarna kontakt med de 

tillfrågad telefonledes. Författarna utgick från geografiskt avstånd och tog också hänsyn 

till kön för att få ett varierande urval när denna kontakt togs. Efter tio telefonsamtal 

hade vi sju deltagare till vår studie.  

 

Tabell 1: Översikt deltagare 

Intervjuperson 1 2 3 4 5 6 7 

Kvinna    X X X X X 

Man X X      

Allmän sjuksköterska X X X X   X 

Specialistutbildning till 

distriktssköterska 

       

Annan specialistutbildning     X X  

Antal arbetade år i yrket 4 4 9 18 11 4 8 

 

Datainsamling 

Alla intervjuerna ägde rum vid personliga möten på deltagarnas respektive arbetsplats. 

En intervjuguide följdes (bilaga 2). Intervjuerna spelades in med diktafon och skrevs 

sedan ut ordagrant av författarna. Intervjuerna tog mellan ca 30 – 45 min att genomföra. 

Intervjuerna startade med ett antal allmänna frågor för att fånga upp aktuell deltagares 

professionella erfarenhet och för att ge denna tid att bekanta sig med situationen. Efter 

de mer allmänna frågorna ställdes 2 öppna frågor där deltagaren ombads att berätta om 

en situation som väckt hennes intresse för äldre och läkemedel och som fått henne att 

fundera över den äldre patientens läkemedelsbehandling. Författarna bad vid flertalet 

tillfällen deltagaren utveckla sitt svar genom följdfrågor av utvecklande karaktär. Efter 

de utvecklande frågorna följde ytterligare två frågor med syfte att försöka rama in valt 

ämne. 

Dataanalys 

För analys av data har metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts, 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Författarna började med att dela in 

datan i så kallade domäner. Domäner är enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) delar av data som hanterat ett specifikt område och som med en låg grad av 

tolkning är identifierbara. Våra intervjuer utgjorde våra domäner och vårt analysarbete 

startade med att intervjuerna lästs igenom flertalet gånger för att få kunskap om deras 

innehåll. Vi har hela tiden i dataanalysen arbetat tillsammans för ett mer tillförlitligt 

resultat. Vidare i analysen sökte författarna efter meningsbärande delar i texten, så 
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kallade meningsenheter som hörde ihop genom sitt innehåll. Här grupperades meningar 

och stycken från de olika intervjuerna utifrån sitt innehåll. Texten kortades och gjordes 

mer lätthanterlig, dock med fokus på att ingen väsentlig information skulle gå förlorad. 

Genom detta förfarande skapades så kallade kondenserade meningsenheter. De 

kondenserade meningsenheterna analyserades vidare och författarna sökte efter 

samband. Utifrån vad texten talade om skapades sex olika grupper, så kallade etiketter 

som färgades i olika färger för att visa samhörighet.  Efter detta abstraherades texten 

ytterligare och vi letade efter mönster i datan. Vad handlade datan om? Vilka likheter 

fanns?  I denna tankeprocess utkristalliserade sig två kategorier. Ur de två kategorier 

framträdde efter ytterligare tolkning fem underkategorier. Vad skiljde kategorierna åt?  

Slutligen skapades ett tema för att sammanbinda innehållet i kategorierna. Under arbetet 

med dataanalysen, hade författarna hela tiden studiens syfte i fokus 

 

Tabell 2: Översikt dataanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Etikett Underkategori Kategori 

Det är ju upp till mig att 

verkligen lägga fram 

bilden så att det blir 

korrekt för en doktor, för 

att få med alla aspekter 

och där tycker jag att jag 

har en väldigt stor roll 

och jag tycker att… jag 

kan lägga fram det så att 

de får de svaren på 

frågor som de behöver 

för att kunna våga sätta 

ut läkemedel… 

Sjuksköterskan 

talar om vikten 

av att förmedla 

en korrekt bild 

av patientens 

status till 

behandlande 

läkare. 

Dialog 

med 

delaktiga 

parter 

Aktivt 

samarbete 

Tydlig 

uppgift i 

patientens 

läkemedels-

behandling 

 

Etiska överväganden 

All insamlad data har behandlats konfidentiellt. Intervjuerna har avidentifierats vid 

utskrift, intervjuerna har förvarats i låst utrymme hos en av författarna och på hårddisk 

som är lösenordsskyddad. Intervjuerna kommer att raderas när studien är godkänd. Till 

de deltagande sjuksköterskorna skickades ett skriftligt informationsbrev (bilaga 3) om 

studien och om möjligheten att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien 

samt ett formulär om samtycke till studien (bilaga 4). Alla deltagarna har lämnat 

skriftligt samtycke till studien. 

 

 

RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i ett tema, två kategorier och fem underkategorier som 

presenteras i texten nedan och illustreras med citat från intervjuerna.  
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Tabell 3. Översikt tema (n=1), kategorier (n=2)och underkategorier (n=5) 

Tema  Kategorier Underkategorier 

Ökad säkerhet i den 

äldres 

läkemedelsbehandling  

 Sjuksköterskans syn 

på sin kompetens 

 

 Uppmärksamhet på 

läkemedelsbehandling 

 Reflekterande 

 Ifrågasättande 

 Tydlig uppgift i 

patientens 

läkemedelsbehandling 

 Aktivt samarbete 

 Arbetar aktivt med 

läkemedelsutvärdering 

 

Ökad säkerhet i den äldres läkemedelsbehandling  

 

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna, efter utbildningen LÄR UT, förhåller sig till 

den äldres läkemedelsbehandling med en ökad säkerhet. Sjuksköterskan agerar ofta som 

den äldre patientens språkrör i kontakten med läkaren och därför är insikten i den egna 

yrkesrollens uppgift väsentlig för en framgångsrik läkemedelsbehandling. Av samma 

anledning krävs hos sjuksköterskan farmakologisk teoretisk kunskap för att 

uppmärksamma och förmedla eventuella symtom samt biverkningar orsakade av själva 

läkemedelsbehandlingen. 

.  

Sjuksköterskans syn på sin kompetens  

Sjuksköterskorna uttrycker att de med LÄR UT fått en ökad kompetens om den 

åldrande människan och läkemedelsbehandling i samband med åldrandet. De anser sig 

dels fått repeterat gamla kunskaper och dels fått med sig ny teoretisk kunskap. Kunskap 

som de alla anser vara mycket viktig för att kunna hjälpa den äldre patienten till en så 

bra läkemedelsbehandling som möjligt och till en god tillvaro .  

 

Uppmärksamhet på läkemedelsbehandling 

Flera sjuksköterskor beskriver hur ett intresse väcktes för den farmakologiska 

behandlingen av äldre under LÄR UT. Några menade att ett intresse de haft sedan 

tidigare förstärktes. De anger att de är uppmärksamma på den äldre patientens 

läkemedelsbehandling och de tar hänsyn till den när de möter denna patientgrupp.  

 

Ja, man är väl mer uppmärksam på vad och varför de står på vissa läkemedel 

och vissa läkemedel som man ska ha uppsikt på som de är generösa med att 

skriva ut och som de sedan bara står på i lång tid.  

 

Sjuksköterskorna uttrycker att de har fokus på eventuella biverkningar och symtom 

orsakade av läkemedel. De menar att de, framförallt vid förändringar av 

läkemedelsordinationer, ägnar läkemedelslistorna extra uppmärksamhet. 

Sjuksköterskorna beaktar den äldre patientens läkemedelslista när de ser till dennes 

aktuella status. Trots ökad uppmärksamhet på många gånger långa läkemedelslistor och 

insikt i att många äldre har onödigt långa läkemedelslistor, uttrycker sjuksköterskorna 
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att det för många äldre dock är livsnödvändigt med läkemedel. De menar att det av 

denna anledning är en svår balansgång när en äldre patients läkemedelsbehandling 

utvärderas. Det får inte bli ett nitiskt utsättande av läkemedel där man strävar efter att 

sätta ut allt och där man tolkar alla symtom som läkemedelsbiverkningar. 

 

Jag fick en man här nu i veckan som sa att han har börjat drömma, drömma 

konstiga drömmar som han inte har haft innan. Då började jag genast titta på 

vad han har för läkemedel och då hade han faktiskt inga läkemedel som kunde 

ge drömmar… men tänket hänger ju med. 

 

Genom uppmärksamhet på patientens symtom i samband med läkemedelsbehandling 

resonerar sjuksköterskan kring alternativ till farmakologisk behandling som de ibland 

upplever som slentrianmässig. En viktig fråga att ställa sig som sjuksköterska eller som 

omvårdnadspersonal menar de är; vilka möjligheter, förutom farmakologiska har vi för 

att lindra symtom som till exempel oro, ångest eller sömnstörningar? Sjuksköterskorna 

talar exempelvis om betydelsen av aktivitet dagtid för att få en bättre nattsömn och hur 

en näringsrik, fet ”drink” före sänggåendet kan hjälpa den äldre patienten till en bättre 

sömn.  

 

Tidigare har det väl varit lite så där. Vi kan väl använda Oxascand för att 

dämpa ångest, eller Sobril då det inte går, men det fick jag ju med mig väldigt 

mycket på kursen också tycker jag. Alltså det har jag ju vetat tidigare också men 

än mer nu att man ska arbeta med sig själv som vårdare och framförallt med 

demenssjuka patienter som har mycket oro och ångest i kroppen. Men man kan 

hitta andra sätt än att slentrianmässigt förse patienten med ångestdämpande 

medel. 

 

En sjuksköterska påtalade stor frustration över bristande kunskaper hos övrig 

omvårdnadspersonal, vad gäller alternativ att hantera orolig patient. Sjuksköterskan 

menade att hon fick många telefonsamtal med önskemål om lugnande tablett till oroliga 

patienter. Hon upplevde detta vara förstahandsvalet många gånger då inga alternativa, 

icke farmakologiska metoder prövas före telefonsamtal. Denna sjuksköterska uppgav att 

berörd omvårdnadspersonal inte tagit del av LÄR UT på grund av tidsbrist.  

 

Reflekterande  

Sjuksköterskorna anser sig reflektera över patientens läkemedelslista, läkarens 

läkemedelsordination och eventuella läkemedelsrelaterade problem. De ser med kritiska 

ögon på patientens läkemedelslista med fokus på vilka läkemedel en patient står på och 

varför en patient står på ett visst läkemedel.  

 

Man reflekterar mer över vad det är man ger dem. Innan så rullade det mer på 

”nu ska de ha det, jaha – fulldos Alvedon”. Men nu tänker man att det räcker 

nog med 2x3. Men man reflekterar mer över att det inte är bra att ge dem så 

mycket. 

 

Sjuksköterskorna uppger att de reflekterar över patientens eventuella symtom och menar 

att deras tankesätt påverkats från att tidigare resonera om att behandla nytillkomna 
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symtom hos en äldre patient med ännu ett läkemedel till att överväga om symtomet 

eventuellt kan vara en biverkan på ett läkemedel och om det eventuellt kan sättas ut?  

 

… tidigare har det varit lite så här: oj, nu börjar hon hallucinera… Behöver hon 

någon antipsykotika eller någonting… men nu kanske man tänker att; ja, vad är 

det här en biverkan på istället… 

 

Ifrågasättande 

Sjuksköterskorna berättar att de ifrågasätter den äldre patientens läkemedelsbehandling. 

De berättar hur de efter utbildningen, på grund av en ökad kunskap har ifrågasatt 

ordinerade läkemedel vid flertalet tillfällen och hur detta har lett till att läkemedel har 

satts ut. Tidigare gav sjuksköterskorna läkemedel enligt ordination utan att egentligen 

ifrågasätta denna.  

 

Innan har jag kanske varit mer sådan att jag tänkt att det som man har det kan 

man ha kvar för att det har fungerat bra hittills. Men nu kanske jag tänker mer 

på det som att alla tabletter som man äter har ju någon effekt på kroppen och 

kan man slippa någon tablett så är det skönt för dem. Även om det bara är en 

tablett så kan det vara skönt att bli av med den. Det kan vara stor skillnad. 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att den äldre patienten ofta, efter att ha varit 

inneliggande på sjukhus, återvänder hem med en förändrad läkemedelslista. De anser 

det vara vanligt både med utsättande och insättande av läkemedel. De är extra kritiska 

till läkemedelsordinationer gjorda i samband med sjukhusvård och dessa ordinationer 

ifrågasätter de starkt.  

 

En skillnad är att jag har mycket mer koll på vilka läkemedel man kan ge till 

äldre. Om en patient har varit på lasarettet och fått en medicin så kan jag 

ifrågasätta den. Tycker du verkligen att vi ska ge detta till den här människan? 

Saker som jag aldrig reagerat på innan reagerar jag på nu, doser till exempel.  

 

Kategorin sjuksköterskans syn på sin kompetens består sammanfattningsvis av tre 

underkategorier; uppmärksamhet på läkemedelsbehandling, reflekterande och 

ifrågasättande.  

 

Tydlig uppgift i läkemedelsbehandlingen 

 

Sjuksköterskorna upplever att deras uppgift i den äldre patientens läkemedelsbehandling 

är tydlig. De har genom utbildning fått en tydligare bild av sjuksköterskans funktion och 

inser vikten av ett fungerande samarbete mellan alla parter, det vill säga sjuksköterska, 

behandlande läkare och den enskilde patienten. Ett led i detta arbete är användandet av 

symtomskattningsverktyg.  
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Aktivt samarbete 

Sjuksköterskorna uppger att de förhåller sig till den äldre patientens 

läkemedelsbehandling genom att anse sig ha ett mer aktivt förhållningssätt i samarbetet 

med både den äldre patienten och läkaren. Sjuksköterskorna talar om vikten av att 

patient, läkare och sjuksköterska är delaktiga i läkemedelsbehandlingen. De är 

medvetna om sin roll i behandlingen och betonar att de har till uppgift att förmedla 

helhetsbilden av patienten till behandlande läkare och att det är väsentligt att den bilden 

är så komplett och så korrekt som möjligt. Sjuksköterskorna ger uttryck för en insikt i 

läkarens arbetsuppgift vad det gäller den äldre patientens läkemedelsbehandling. De 

visar förståelse för att läkaren har en komplicerad uppgift i behandlingen av den äldre 

multisjuka patienten. Av denna anledning är det nödvändigt att läkaren får rätt uppgift 

om patientens status för att så kunna göra korrekta bedömningar och adekvata 

läkemedelsordinationer. Sjuksköterskorna uttrycker att ett samarbete är nödvändigt och 

att de har en viktig roll att fylla i samarbetet.  Av ovanstående anledning ser 

sjuksköterskorna också att de har möjlighet att påverka patientens 

läkemedelsbehandling.  

 

Jag ser ju hur jag kan påverka i en högre grad. Det är ju inte lätt för en doktor, 

alltså att bara se läkemedelslistan och skapa sig en bild av hur en patient mår. 

Så för mig är det ju viktigt att kunna förmedla helheten… Det är ju upp till mig 

att verkligen lägga fram den här bilden så att den blir korrekt för en doktor och 

där tycker jag att jag har en väldigt stor roll och jag tycker att jag kan lägga 

fram det så att de får de svaren på frågor som de behöver för att kunna våga 

sätta ut läkemedel. 

 

Flera sjuksköterskor poängterar att det är väsentligt om det är för dem en känd läkare 

som ordinerar ett läkemedel eller om det är en tillfällig läkare som gör en 

läkemedelordination. De menar att de läkare som känner sina patienter väl är mer 

benägen att rensa på patientens läkemedelslista medan tillfälliga läkare inte sätter ut 

läkemedel i samma grad. En sjuksköterska uttryckte att läkare som inte känner en 

patient har lättare för att sätta in mediciner än för att sätta ut och detta för att vara ”på 

den säkra sidan”. 

  

Arbetar aktivt med läkemedelsutvärdering 

Sjuksköterskorna poängterar vikten av regelbunden läkemedelsutvärdering och hur de 

använder sig av det. Med den ökade kunskapen om den äldre patienten och hur de är 

känsligare för läkemedel verkar sjuksköterskan lärt sig uppskatta vikten av kontinuerlig 

utvärdering av läkemedelsbehandlingen.  

 

Det är ju mycket sådant man vetat tidigare också som man tänker, det är väl 

självklart att det är så men nu tänker man hela tiden att äldre är ju mycket 

känsligare.  Jag tycker jag tänker mer på att man har en uppföljning, en 

utvärdering. Att man kanske tänker, syfte, mål och ja, ska det sättas ut? 

   

För att lämna så adekvat bild som möjligt till behandlande läkare arbetar 

sjuksköterskorna aktivt med utvärdering av läkemedelsbehandlingen. I arbetet med 

läkemedelsutvärdering använder de sig framförallt av symtomskattning då de anser att 
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det är ett värdefullt verktyg att använda i arbetet med den äldre patienten. Några 

sjuksköterskor arbetade med att symtomskatta patienter sedan tidigare, då inför till 

exempel årliga läkemedelsgenomgångar med patientens läkare. De sjuksköterskor som 

inte arbetat praktiskt med symtomskattningsverktyget tidigare berättar att de direkt efter 

LÄR UT startade med detta och att de nu symtomskattar alla sina patienter.  

 

Men jag kollar över medicinlistorna mer och det gör vi jätteofta och sen har jag 

ju symtomskattat alla mina patienter och det har jag ju gjort direkt efter 

utbildning. 

Sjuksköterskorna upplever att symtomskattningen hjälper dem att förmedla en 

helhetsbild av patienten vid läkarkontakt, till exempel vid apodosförnyelser eller övriga 

läkemedelsgenomgångar. De upplever att symtomskattningen möjliggör och förenklar i 

kommunikationen mellan dem och läkare och även mellan dem och patient. Genom 

symtomskattning då sjuksköterskan sitter ner tillsammans med patienten och ibland 

också anhöriga får hon ”förstahandsinformation” från patienten vilket sjuksköterskorna 

uppfattar som mycket positivt.   

 

Symtomskattningen gör jag ju direkt med patienten och den gör att jag sätter 

mig ner och pratar med patienten. Det hinner jag ju inte riktigt annars för den 

tiden finns inte.  

 

Kategorin tydlig uppgift i läkemedelsbehandlingen består sammanfattningsvis av två 

underkategorier; aktivt samarbete och arbetar aktivt med läkemedelsutvärdering. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att arbeta efter Lundman & Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Studien baseras på halvstrukturerade 

intervjuer. I informationsbrevet med förfrågan om deltagande i studien fick de 

tillfrågade sjuksköterskorna i god tid före intervjutillfället information om studien syfte. 

Detta gjorde att de var förberedda vid intervjutillfället. Sju intervjuer genomfördes och 

dessa varierade i längd både tidsmässigt och textmässigt. Kvale & Brinkman (2009) 

menar att studiens trovärdighet inte påverkas av antal intervjuer eller längd utan av 

intervjuernas kvalitet. Författarna uppfattar intervjuerna vara innehållsrika och ge svar 

på studien syfte. Av denna anledning drar vi också slutsatsen att antalet intervjuer var 

tillräckligt för vår studie. Vid dataanalysen har vi uppmärksammat att data insamlad 

utifrån vår intervjuguide har tenderat gå mot en utvärdering av LÄR UT projektet. Det 

har inte varit vår ambition att göra en utvärdering av projektet. Vi har i våra data sökt 

efter deltagarnas aktuella förhållningssätt mot den äldre och dennes 

läkemedelsbehandling, enligt studiens syfte. En förklaring till ovanstående tendens kan 

vara att deltagarna själva sökt efter förändringar i sitt förhållningssätt, före och efter 

LÄR UT och därför också svarat jämförande. En målrelaterad utvärdering av projektet 

LÄR UT skulle därför leda till säkrare indikationer på om projektet uppnått målen.  
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Valet att göra en intervjustudie och att tolka materialet med hjälp av innehållsanalys 

med induktiv ansats anser vi vara lämpligt då denna metod är lämplig att använda för att 

komma åt människors subjektiva upplevelse. Genom halvstrukturerade intervjuer var 

vår förhoppning att deltagarna fritt skulle berätta om sina erfarenheter av att arbeta med 

äldre och deras läkemedelsanvändning efter utbildning och hur hennes förhållningssätt 

till den äldre patientens läkemedelsbehandling ser ut. Innehållsanalys är också lämpligt 

att använda sig av då man har stora volymer att bearbeta, i vår studie de bandade 

intervjuerna. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) på tolkning av texter. Metoden går att använda på olika texter och 

tolkning kan ske på olika nivåer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Under intervjuerna följdes, som tidigare nämnt, en intervjuguide. Författarna har 

diskuterat om studien hade haft något att vinna på om de deltagande sjuksköterskorna 

fått ta del skriftligen av intervjuguiden före intervjutillfället, vilket inte skedde. Då de 

däremot fått information om studien i samband med förfrågan om deltagande anser vi 

att detta inte skulle ha påverkat det material vi samlat in nämnvärt.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive deltagares arbetsplats. Fördelen med att vi 

besökte deltagarna var att det var lättare att få dem att medverka samt att vi inte tog mer 

tid i anspråk än vad vi absolut behövde. Nackdelen var att vi inte hade någon möjlighet 

att själva påverka valet av lokal och därför ökade risken för störande moment. 

Intervjuerna ägde dock rum avskilt från övrig verksamhet och inga störande moment 

uppfattades.  

 

Efter att den första intervjun var genomförd och nedskriven ordagrant granskades den 

av handledare. Detta för att få feedback på intervjuteknik och eventuella andra faktorer 

som spelade in innan arbetet med resterande intervjuer påbörjades. Intervjuerna 

transkriberas direkt efter respektive intervju av författarna. Enligt Gillham (2008) skall 

man transkribera så fort som möjligt eftersom det är lättare att tolka när materialet finns 

färskt i minnet. Gillham (2008) skriver att man helst ska transkribera senast dagen efter 

intervjutillfälle. Detta gör också att man drar lärdom av den intervjun man skrivit ut och 

tar med denna erfarenhet till nästa intervju. Detta var något författarna tog lärdom av 

och därför anser vi att intervjuernas kvalitet förbättrades allteftersom arbetet pågick. 

Författarna har erfarenhet av arbete inom hemsjukvård, dock har författarna inte 

genomgått utbildning i projektet LÄR UT. Vi tror det är en fördel för studien att vi 

saknar LÄR UT utbildning då risken för förutfattade meningar, orsakade av författarnas 

förförståelse så minskar. 

 

Texterna som utgjort vårt studiematerial har noggrant analyserats. Analysprocessen har 

varit systematisk i alla steg och texten har delats upp i meningsbärande enheter som 

sedan kondenserats. Författarnas har hela tiden strävat efter att behålla andemeningen i 

innehållet och inte tappa någon relevant information under analysprocessen gång. För 

att öka tillförlitligheten har under de olika stegen i analysprocessen författarna gått 

tillbaka till originaltexten för att undvika att data förvrängs eller förlorar sitt 

sammanhang.  I arbetet med skapandet av kategorier och underkategorier har författarna 

dock haft många och långa diskussioner angående deras inbördes relation. Då de är nära 

förknippade med varandra går de i flera fall också i varandra. Det har bidragit till att 

kategorier och underkategorier vid flertalet tillfällen bytt plats innan det resultat som 
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presenteras i studien till sist tagit form. Det faktum att författarna varit medvetna om 

ovanstående och arbetat tillsammans genom hela analysen med stor noggrannhet bidrar 

till trovärdighet i resultatet.    

  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer. Författarna menar att det resultat vi presenterar i vår studie 

baseras på för få deltagare för att kunna generaliseras och antalet deltagare behöver 

utökas innan studiens resultat kan värderas angående dess överförbarhet.  

 

 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet består av ett tema som i sin tur består av två kategorier och fem 

underkategorier enligt tabell 3 (se ovan). Studiens tema lyder ”Ökad säkerhet i den 

äldres läkemedelsbehandling”. Vi menar att resultatet av vår studie är positivt för den 

enskilde äldre patienten, då möjligheten är stor att eventuellt lidande orsakat av 

läkemedelsrelaterade problem uppmärksammas av sjuksköterskan. Vårt resultat tyder 

också på att sjuksköterskan arbetar aktivt för att komma till rätta med eventuella 

läkemedelsrelaterade problem. Författarnas resonemang leder också i förlängningen till, 

för samhället, en mer kostnadseffektiv vård då de kostnader som uppstår i samband med 

läkemedelsrelaterade problemen hos den äldre patientgruppen så minskar.   

 

Sjuksköterskans farmakologiska kompetens 

Resultatet pekar på att sjuksköterskorna på grund av kunskap om äldre och farmakologi 

är uppmärksamma på patientens läkemedelsbehandling. Enligt Socialstyrelsen (2009) 

bör all hälso- och sjukvårdspersonal kritiskt granska och ifrågasätta ordinerade 

läkemedel. För att kunna göra detta anser vi det vara nödvändigt med ordentliga 

kunskaper i ämnet farmakologi. Vårt resultat pekar på att sjuksköterskorna med 

kunskap om den äldre patientens läkemedelsbehandling kritiskt granskar 

läkemedelsordinationer och att de aktivt reflekterar och också ifrågasätta dessa.  

 

Författarna anser att utbildning är en nödvändighet för att inte stagnera och för att 

utvecklas i sin profession. Majoriteten av deltagarna i vår studie var 

allmänsjuksköterskor och hade ingen specialistutbildning. Det är inte heller något krav 

för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelsen mellan fyra 

högskolor i Västsverige visar att den grundutbildning som har flest antal högskolepoäng 

inom ämnet farmakologi består av 7,5 till antalet. Man kan ställa sig frågan om det är 

tillräckligt . Utvecklingen inom området äldre och läkemedel går mot att de använder 

allt fler läkemedel och dessutom i olämpliga kombinationer (Kragh, 2005) och enligt 

Berg (2007) ses antal mediciner öka med en stigande ålder. Med tanke på 

sjuksköterskans arbetssituation i hemsjukvården, där hon många gånger arbetar ganska 

ensam menar vi att det är rimligt att arbetsgivare erbjuder sjuksköterskor regelbunden 

utbildning inom farmakologi såväl som inom andra för sjuksköterskor aktuella 

områden. Goda kunskaper om farmakologi är nödvändiga idag och för framtida god 

vård. Det är alltid läkaren som har huvudansvaret för patientens läkemedelsbehandling 

och det är inte eftersträvansvärt att sjuksköterskan tar över läkarens roll men med en 

god kompetens kan samarbetet mellan sjuksköterska, behandlande läkare och patient bli 
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bättre. Detta kan i förlängningen leda till en mera effektiv vård för den enskilde och för 

samhället.  

 

Vi menar att ett viktigt led för att verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård 

skall utvecklas och säkras är att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. 

Tunedal och Fagerberg (2001) menar att det största problemet med sjuksköterskans 

arbetssituation är tidsbrist, vilket leder till att kompetensutveckling prioriteras lågt av 

arbetsgivaren. Sjuksköterskor menar dock att de behöver kompetensutveckling och att 

de värdesätter den de eventuellt får. I verkligheten leder tidsbrist och ekonomiska 

faktorer till att möjlighet till utbildning sällan ges (Josefsson et al., 2008; Hallin, 2009).  

 

Flera av sjuksköterskorna i studien beskriver att deras intresse för läkemedel ökade när 

de fick mer farmakologisk utbildning. Detta överrensstämmer med resultat presenterade 

i en studie av Tunedal och Fagerberg (2001) som pekar på att sjuksköterskan utvecklas 

med hjälp av kompetensutveckling och att detta i sin tur leder till att sjuksköterskan blir 

mer inspirerad i sitt arbete. Författarna är benägna att tro att kunskap leder till en ökad 

tillfredsställelse i arbetsrollen. 

 

En betydelsefull del i LÄR UT projektet är att sjuksköterskorna, efter utbildning, för 

kunskapen om äldre och läkemedel vidare till övrig omvårdnadspersonal inom den egna 

verksamheten. Det framkom dock under intervjuerna att flera av sjuksköterskorna inte 

hade fått någon tid avsatt i den egna verksamheten för att utbilda 

omvårdnadspersonalen. Anledningar till detta var, inte förvånande, tidsbrist och 

ekonomi. Några sjuksköterskor uttalade att de såg en svaghet i det och de hade önskat a 

större möjlighet att dela med sig av sina nyvunna kunskaper till övrig personal. Enligt 

Tunedal och Fagerberg (2001) lyfter de sjuksköterskor som får tid att utbilda övrig 

personal det som något positivt då de dels får möjlighet att reflektera över sitt eget 

arbete och dels får avlastning i ett senare skede då den övriga vårdpersonalen kan bistå 

sjuksköterskan bättre. 

 

Sjuksköterskans uppgift i läkemedelsbehandlingen  

Resultatet pekar på att LÄR UT har bidragit till att sjuksköterskorna uppfattar sitt 

ansvarområde i patientens läkemedelsbehandling tydligare med större insikt i sin 

uppgift. I den äldre patientens läkemedelsbehandling krävs att sjuksköterskan ständigt 

är uppmärksam på eventuella förändringar i dennes status. Ranhoff och Bördal (2010) 

poängterar att vid förändringar i den äldres beteende eller vid nedsatt förmåga att utföra 

det dagliga livets aktiviteter bör sjuksköterskan alltid fundera på om förändringen kan 

bero på läkemedelsbiverkningar eller förändringar i läkemedelsordinationen. 

Förändringar hos patienten skall dokumenteras och rapporteras till behandlande läkare. 

Sjuksköterskorna i vår studie betonar att i den egna yrkesrollen ligger att se till 

patientens helhet och förmedla denna till behandlade läkare. De menar att det är av 

betydelse för dem vilken läkare som ordinerar läkemedel. Om det är en läkare som 

känner sina patienter väl eller om det är en tillfällig läkare. Intressant är att 

sjuksköterskorna också uttrycker att de har möjlighet att påverka 

läkemedelsbehandlingen. Här menar författarna att sjuksköterskan har en viktig 

funktion att fylla då det idag, på många håll i landet är vanligt med tillfälliga läkare i 

form av exempelvis stafettläkare i primärvården. Nielsen, Nielsen och Lindström (2006) 

pekar på sämre kontinuitet i läkemedelsbehandlingen hos patienter i hemsjukvården 
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orsakad av vakanser bland distriktsläkare. Huruvida det leder till kvalitetsbrister i 

läkemedelsbehandlingen är enligt denna studie oklart. Studien hävdar dock att en stabil 

distriktssköterskekår under samma tidpunkt har bidragit till trygghet och kontinuitet för 

patienterna. Med den kompetens och tydlighet som sjuksköterskorna upplever efter 

LÄR UT anser vi att det finns all anledning att som sjuksköterska ta en mer aktiv roll i 

den äldre patientens läkemedelsbehandling. 

 

Sjuksköterskorna uppger att de arbetar aktivt med läkemedelsutvärdering efter att ha fått 

en ökad kunskap om den äldre patienten och hur de är känsligare för läkemedel. Alla 

sjuksköterskor upplever att symtomskattningen är ett värdefullt verktyg i patientarbetet 

och i kommunikationen med läkaren. Med hjälp av detta verktyg upplever 

sjuksköterskorna att de kan förmedla en mer komplett bild av patientens status. 

Författarnas reflektioner kring detta är att symtomskattningsverktyg är ett nödvändigt 

verktyg då det hjälper sjuksköterskan göra mera objektiva bedömningar av aktuell 

patient och också bedömningar med större kontinuitet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

finns krav på sjukvården att den bland annat ska tillgodose patientens behov av trygghet 

i vården och behandlingen ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

sjukvården (SFS 1982:763). Att arbeta med bedömningsinstrument anser vi vara ett led 

i arbetet mot bättre patientsäkerhet.  

 

Vi anser att vårt resultat kan bidra till att förbättra det praktiska vårdarbetet. Resultatet 

pekar på att en sjuksköterska med ökad kompetens och med klarhet om sin roll i 

patientens läkemedelsbehandling bidrar till en säkrare vård genom att minska den 

enskilde äldre patientens läkemedelsrelaterade problem. Enligt Fryckstedt & Asker-

Hallberg (2008) sökte var tredje patient över 65 år medicinakuten, Karolinska Sjukhuset 

på grund av läkemedelsrelaterade problem. Omkring 10–20% av alla äldre inlagda på 

sjukhus vårdas på grund av samma anledning (Kragh, 2005). Dessa siffror talar sitt 

tydliga språk. Det finns stora pengar för samhället att spara om sjukvårdskostnaden 

orsakad av läkemedelsrelaterade problem kan sänkas.  

 

Framtida forskning 

Vi anade i vår studie en tendens att sjuksköterskor som större delen av sin tid i 

professionen arbetat inom slutenvård med liten erfarenhet av kommunal vård, hade en 

syn på patientens läkemedelsbehandling som skiljde sig från de sjuksköterskor som 

hade större delen av sin arbetslivserfarenhet från hemsjukvård och särskilt boende. 

Enligt de förstnämnda sjuksköterskorna var läkemedelsbehandlingen helt och hållet 

läkarens ansvarsområde medan de sistnämnda, oavsett år i yrket, menade att de var 

patientens förlängda arm och dennes talesman i kommunikationen med läkare. De ansåg 

sig ha ett större ansvar i patientens läkemedelsbehandling. Det är något vi finner 

intressant och något som vi ser kan vara av intresse för framtida studier. 

 

Vi har under vår studie blivit påminda vid flertalet tillfällen om vikten av så korrekt 

rapportering som möjligt till behandlande läkare i ett led att förbättra den enskilde äldre 

patientens livskvalitet. Av samma anledning är det väsentligt att dessa uppgifter också 

dokumenteras på ett korrekt vis. Dokumentation är inget vi berört i vår studie men vi 

menar att det hade varit intressant att studera även detta. Hur ser dokumentationen i 

hemsjukvården ut vad det gäller läkemedelsbiverkningar? 
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Kliniska implikationer 

- Kontinuerlig kompetensutveckling för sjuksköterskor i kommunal hälso- och 

sjukvård 

- Tid bör avsättas i verksamheten för utbildning av övrig omvårdnads- och 

omsorgspersonal  

 

Slutsats 

Denna studie är en del av uppföljningen av projektet LÄR UT. Resultatet av vår studie 

tyder på att LÄR UT bidragit till kunskap om den äldre patientens 

läkemedelsbehandling då sjuksköterskan reflekterar och ifrågasätter den äldre patientens 

läkemedelsbehandling aktivt. Samtidigt talar resultatet för en känsla av en tydlig 

funktion i behandlingen. Att avsätta tid och pengar i vårdverksamheter för utbildning av 

dess personal kontinuerligt är nödvändigt för en god och säker vård för den enskilde 

patienten samt för en för samhället kostnadseffektiv vård.  
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SYMTOMSKATTNING      Bilaga 1 

 

 
 



 24 

           

 

 
 



 25 

INTERVJUGUIDE      Bilaga 2 

 

Allmänna frågor: 
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Är du specialistutbildad? Sedan när? 

När gick du utbildningen LÄR UT? 

 

Fråga 1: 
Kan du berätta om en situation där du funderade kring äldre och äldres 

läkemedelsanvändning?  

 

Fråga 2: 
Kan du berätta om en situation där ditt intresse för äldre och deras läkemedelsanvänding 

väcktes?   

 

Öppna, utvecklande frågor:  
Hur menar du då, hur tänker du om det, kan du berätta mer om det, osv.   

 

Uppföljande frågor: 
Kan du beskriva vad utbildningen har gett dig? 

Hur ser du på ditt förhållningssätt nu jämfört med före utbildningen?  
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Bakgrund och syfte      Bilaga 3 
 
Vårt övergripande syfte med uppsatsen/studien är att beskriva hur sjuksköterskor som 

genomgått utbildning i projektet ”LÄR-UT” ser på sitt ansvar gentemot den äldre och 

dennes läkemedelsanvändning. Vi vill med uppsatsen belysa ditt förhållningssätt till den 

äldre patienten och läkemedelsbehandlingen. Vi vet att du är en av många 

sjuksköterskor som genomgått utbildning i projektet och det är därför vi kontaktar dig.  

 

Läkemedelsrelaterade problem är vanliga hos äldre och kan få allvarliga konsekvenser 

för den som drabbas. Forskning visar tex att omkring 10-20 % av alla äldre som är 

inlagde på sjukhus vårdas pga läkemedelsrelaterade komplikationer. Drygt 30 % av dem 

som sökte medicinaktuen Karolinska Sjukhuset, Stockholm under 1 månad våren 2006 

gjorde detta pga läkemedelsrelaterade problem. I patientpopulationen var medelåldern 

68 år och antalet ordinerade läkemedel i genomsnitt 9. Polyfarmaci (ett olämpligt högt 

antal läkemedel dagligen) är en bidragande orsak till läkemedelsrelaterade problem hos 

äldre. Utvecklingen har inom äldre och läkemedel har under ett antal år gått mot att de 

använder allt fler läkemedel, ofta i olämpliga kombinationer. Att dessa problem är 

vanliga hos äldre beror främst på att de använder mycket läkemedel men 

åldersförändringar i kroppen är en annan orsak.  

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU menar att det finns en rad olika 

faktorer som leder till brister i äldres läkemedelsbehandling. Exempel på dessa är: 

patienten har flera vårdgivare som ej kommunicerar sinsemellan. Patienten har svårt att 

se sig själv som medansvarig i sin behandling och läkare har svårt att få tillräckligt med 

tid för patientkontakt. Underbemannig vid äldreboenden kan leda till at personal inte har 

tid att ge de boende omvårdnad och följden blir att ”stökiga” patienter behandlas med 

psykofarmaka. Läkarens och sjuksköterskans ansvar för läkemedelshantering och 

användning är reglerade i lag. Läkaren är totalansvarig för den enskilda patientens 

behandling och vård samt för att dokumentera och samordna vården. Sjuksköterskan är 

dock ofta den som har en totalbild av patientens behov och problem, framförallt i 

kommunal vård. Av denna anledning är det av största vikt att sjuksköterskan 

uppmärksammar patientens läkemedelssituation och att hon kommunicerar med 

patienten om läkemedelseffekter och utvärderar dessa regelbundet.  

 

I Borås Stad pågår sedan 2006 ett projekt som heter ”LÄR-UT – bättre 

läkemedelshantering för äldre”. Projektet är ett samarbete mellan Borås Stad, 

primärvården Borås-Bollebygd och FoU Sjuhärad. Syftet med projektet är att öka 

sjuksköterskors kompetens om äldre och läkemedel genom utbildning. Målet är att ge 

en fördjupad kunskap om äldre och läkemedel med fokus på det som kräver särskild 

uppmärksamhet av den vårdpersonal som finns närmast patienten. Utvärdering av 

projektet LÄR-UT visar att sjuksköterskor som genomgått utbildningen anser sig ha fått 

en ökad kunskap och kompetens om äldre och läkemedel.  

 

Förfrågan om deltagande 
Via Marie Elm som är ansvarig för projektet ”LÄR-UT” har vi fått ditt namn och din 

mailadress då du är en av de sjuksköterskor som gått utbildningen. Vi undrar nu om du 

skulle vilja delta i vår studie?  
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Studiens genomförande 
Vi kommer genom intervjuer med ett antal sjuksköterskor som gått utbildning i LÄR-

UT att samla data till vår studie. Dessa intervjuer, som är av det berättande slaget 

kommer äga rum under september månad genom ett personligt besök från oss. Vår 

förhoppning är att detta ska vara genomförbart på din arbetsplats varför vi också skickat 

ett informationsbrev till din arbetsgivare angående detta. För att vi ska ha möjlighet att 

analyser insamlad data på ett korrekt sätt kommer vi att behöva spela in intervjun med 

hjälp av en bandspelare, vilket vi behöver ditt godkännande till. För att analysera 

insamlat material kommer vi att använda oss av metoden kvalitativ innehållsanalys.  

 

Eventuella risker 
Efter noga övervägning kan vi inte se att ett deltagande i vår studie på något vis riskerar 

leda till några negativa effekter eller innebära några risker.  

 

Eventuella fördelar 
Vi tror att ett deltagande i studien kan komma att gagna den som deltar. Detta genom en 

möjlighet att ytterligare reflektera över de ökade kunskaper projektet ”LÄR-UT” 

bidragit med.  

 

Hantering av data och sekretess 
All insamlad data kommer att avpersonifieras och hanteras med sekretess. Dina svar 

kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem.  

 

Studiens resultat 
Möjlighet finns att ta del av individuella data under arbetes gång om så önskas. Studiens 

resultat kommer i sin helhet att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan 

Borås i januari 2011 och kommer därefter att finnas tillgänglig för den som vill ta del 

avd den i skriftlig version.  

 

Frivillighet 
Vi vill tydliggöra att deltagandet i studien är frivilligt och att du som deltar när som 

helst, utan särskild förklaring, har rätt att avbryta.  

 

Ansvariga 
Ansvariga för genomförandet av studien samt kontaktadresser;  

 

Sofia Mohlén Wenander 

Sofia.wenander@gmail.com 

Mobiltelnr. XXXX-XXXXXX 

 

Sara Larsson 

saralars@telia.com 

Mobiltelnr. XXXX-XXXXXX 

 

 

mailto:Sofia.wenander@gmail.com
mailto:saralars@telia.com


 28 

Samtyckesformulär    Bilaga 4   
    

 

Den deltagande har informerats muntligen såväl som skriftligen om studien ”Hur ser 

LÄR-UT sjuksköterskans förhållningssätt ut till den äldre patienten och dennes 

läkemedelsbehandling”. Den deltagande har vidare fått tillfälle att ställa frågor och fått 

dem besvarade och samtycker till deltagande i studien.  

 

 

 

Namnteckning 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


