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Sammanfattning    

Antalet äldre i Sverige över 65 år ökar i stadig takt. Med tilltagande ålder och ohälsa följer 

ofta ökad läkemedelsanvändning. Av populationen över 80 år hämtade nästan hälften ut 

tio eller fler läkemedel på recept förra året. Detta medför både positiva och negativa 

effekter på deras mående. Av vikt för att läkemedelsbehandlingen ska få avsedd effekt är 

att läkemedlen tas enligt ordination. Studier indikerar att detta av varierande orsaker kan 

vara en utmaning för den äldre patienten. Läkemedels negativa effekter, såväl som bristen 

på följsamhet, är något som påverkar den ekonomiska hållbarheten i samhället negativt 

och även leder till lidande för den enskilde. Distriktssköterskan med sin breda kunskap 

om sjukdomar och sjukdomars behandlingar kan verka för att minska symtombörda och 

öka följsamhet för en bättre hälsa. 

Syftet är att beskriva faktorer som har betydelse för äldre personers upplevelse av 

följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ ansats, där tolv personer mellan 69 och 90 år 

intervjuades. Genom innehållsanalys framträdde faktorer som främjade och utmanade 

följsamhet. De faktorer som främjade följsamhet var stödjande resurser, en tillgänglig och 

engagerad hälso- och sjukvård, kunskap och delaktighet samt positiva hälsoeffekter. 

Faktorer som utmanade följsamhet var bristande patientperspektiv, en svårtillgänglig 

hälso- och sjukvård samt kunskapsbrist. 

Distriktssköterskans kompetens samt verksamhetsområde i vården utgör bra 

förutsättningar för att hjälpa äldre personer att motverka de faktorer som utmanar 

följsamheten och understödja de faktorer som främjar följsamheten. Genom detta kan 

distriktssköterskan hjälpa den äldre patienten till en bättre hälsa samt bidra till en hållbar 

utveckling i samhället. 

 

Nyckelord: Äldre, följsamhet, distriktssköterska, läkemedel, personcentrerad vård, 

hållbar utveckling, patientundervisning



Förord 

Vi vill tacka våra informanter som delat med sig av sina upplevelser. Ett varmt tack också 

till våra familjer som varit förstående och hjälpsamma under uppsatsskrivandet. Vi vill 

även tacka vår handledare, Elisabeth Lindberg, för god vägledning. 
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INLEDNING 

I vårt dagliga arbete som sjuksköterskor i hemsjukvården har vi vid upprepade tillfällen 

lagt märke till att de äldre personer vi vårdar inte alltid följer de ordinationer de har fått 

från sin läkare, orsakerna till detta varierar från individ till individ. Att följsamheten till 

ordinerad läkemedelsbehandling är låg är en realitet, och vi vill därför i den här studien 

undersöka äldre personers upplevelser och ta del av deras subjektiva syn på vad som 

påverkar om de tar sina läkemedel enligt ordination eller inte. Detta för att vi som framtida 

distriktssköterskor ska kunna hjälpa till att skapa en tillfredställande, adekvat och hållbar 

läkemedelsbehandling för den unika individen. 

 

BAKGRUND 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre och läkemedelsanvändningen ökar. Med stigande 

ålder medföljer fysiologiska förändringar, vilket ökar risken för biverkningar och icke 

önskvärda effekter av läkemedel. Följsamheten till läkemedelsordination är samtidigt låg, 

något som leder till stora kostnader för samhället samt till lidande för de äldre personerna. 

Genom att arbeta personcentrerat och se till den unika äldre patientens livsvärld kan 

vårdpersonalen, och däribland distriktsköterskan, hjälpa de äldre personerna till en god 

följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. Eventuella negativa effekter av 

behandlingen kan fångas upp och motverkas och en god hälsa hos de äldre personerna 

främjas. På sikt bidrar detta även till en hållbar utveckling. 

 

Den åldrande befolkningen 

Den svenska befolkningen blir allt äldre och personer som är äldre än 65 år ökar i stadig 

takt (Statistiska centralbyrån 2015). Läkemedelsforskningen går ständigt framåt och det 

finns idag effektiv behandling mot flertalet sjukdomar och symtom. Tillgången till bot 

och lindring medför att den äldre befolkningens läkemedelsanvändning ökar 

(Socialstyrelsen 2011; Socialstyrelsen 2017). Med stigande ålder genomgår kroppen 

fysiologiska förändringar som dessvärre också ökar risken för att drabbas av negativa 

konsekvenser av läkemedel, i form av biverkningar och interaktioner mellan olika 

läkemedel (Midlöv & Kragh 2015, s.1166). År 2018 hade 47,6% av äldre personer över 

80 år hämtat ut tio eller fler läkemedel på recept (Koll på läkemedel 2019). 

 

Inom primärvården är Distriktssköterskan ofta den fasta kontakt som patienten har med 

sjukvården. Denna kontakt kan yttra sig i form av den mottagningsverksamhet som 

distriktssköterskan verkar inom eller rådgivning av olika slag. Distriktssköterskan 

förväntas ha en bred kunskap om sjukdomar, behov av behandling och även handha viss 

förskrivning (Svensk sjuksköterskeförening 2019). 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att utgå ifrån den unika patientens förutsättningar och 

önskemål om vården (McCance, McCormack & Dewing 2011). En personcentrerad vård 

leder till en ökad upplevelse av delaktighet och välbefinnande hos patienten, samt bidrar 

till en terapeutisk miljö (McCormack & McCance 2010, s. 37). Personcentrerad vård kan 

även öka patientens följsamhet till en överenskommen behandlingsplan (Ekman et al. 
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2011). Genom den unika patientberättelsen och det genuina engagemanget i den 

personcentrerade vården, kan den äldre patientens erfarenheter beskrivas (McCormack & 

McCance 2010, ss. 90-93, 97-100). Distriktssköterskan ska arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt för att kunna ge den äldre patienten rätt stöd i dennes vård 

(Svensk sjuksköterskeförening 2019). 

 

Hälsa och hållbar utveckling 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som kan kopplas samman med många andra 

vårdvetenskapliga begrepp, exempelvis livskvalitet eller avsaknad av lidande. Själva 

hälsobegreppet ses som ett helhetsbegrepp och innefattar sundhet, friskhet och 

välbefinnande (Eriksson 2000, ss. 28-29). WHO:s definition av hälsa har förändrats 

genom åren från att initialt betona hälsa som ett idealtillstånd, till att i skrivande stund 

beskriva hälsa som en resurs som erövras genom att bemästra sin livssituation. Vidare är 

hälsa numera en grundläggande mänsklig rättighet (WHO 2012). 

 

I vårdvetenskaplig forskning beskrivs hälsa i relation till livet och till den livssituation 

människan befinner sig i. Hälsa tydliggörs genom känslor, attityder, handlande och 

prestationer (Eriksson 2000 ss. 44-47). En vårdvetenskaplig utgångspunkt som kopplas 

starkt till hälsobegreppet är livsvärldsperspektivet, där människan ses som en levd kropp. 

Detta innebär att människan ses som en helhet som innefattar, kropp, själv, psyke och 

ande/existens. Denna levda kropp är allt på en gång och en kroppslig förändring leder 

även till en förändring i de övriga delarna. En äldre persons levda kropp kan förklaras 

som en förändrad livsvärld, när tidigare förmågor och roller ställs på ända. Denna 

förändring upplevs dock olika av olika personer. För en del innebär fysiska förändringar 

ett främlingskap, begränsningar och en upplevelse av att kroppen och identiteten inte 

stämmer samman. Andra däremot accepterar den åldrade kroppen och dess fysiska 

förändringar. Detta tydliggörs i att enbart förekomsten av krämpor, värk, ändrat utseende 

eller förändrade sociala roller i sig inte behöver leda till lidande (Bullington, 2006). Hälsa 

innebär alltså att kunna ha god livskvalitet och ett välbefinnande i den situationen som 

personen befinner sig i just nu (Eriksson 2000 s.48). En tillfredställande 

läkemedelsbehandling kan vara en väg till upplevelsen av hälsa vid sjukdomstillstånd 

(Statens beredning för medicinsk och social utredning 2009). 

 

I begreppet hälsofrämjande beskrivs hälsa som en nödvändighet för social och ekonomisk 

utveckling (WHO 2012). En av de viktigaste uppgifterna i distriktssköterskans profession 

är att främja hälsa och goda levnadsvanor för att uppnå en jämlik hälsa hos hela 

befolkningen för att på så sätt stödja en hållbar utveckling i samhället (Svensk 

sjuksköterskeförening 2019). Hållbar utveckling definieras i Brundtland rapporten 

(United Nations 1987) enligt följande: “Hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.”. Inom hållbar utveckling talas det om tre dimensioner vilka är; 

den ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionen. Inom den ekonomiska 

dimensionen handlar det om att skapa en samhällelig ekonomisk tillväxt som är varaktig 

och inkluderande. Vidare hör en ekonomisk utveckling ihop med ökad hälsa hos 

befolkningen och en god ekonomisk utveckling leder till socialt välstånd. Den sociala 

dimensionen handlar om de grundläggande mänskliga behoven där även en god hälsa, 

trygghet och delaktigt ingår (Pellmer, Wrammer & Wrammer 2012, s.208). I den 
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ekologiska dimensionen innefattas att naturens resurser omhändertas och återvinns utan 

att göra skada på naturen. Dessa tre dimensioner är tätt sammanvävda och en förändring 

i den ena dimensionen genererar även en förändring i de andra (United Nations 1987).  

 

Följsamhet till läkemedelsbehandling 

Distriktssköterskan har en viktig roll att, utifrån den äldre personens behov stötta denna 

till en säker och väl sammanhållen vård. Detta kan ske genom exempelvis information, 

samordning eller genom att anpassa läkemedelshanteringen efter patientens behov 

(Svensk sjuksköterskeförening 2019). Bristande följsamhet till ordinerad 

läkemedelsbehandling vid kronisk sjukdom är ett stort dilemma och följsamheten kan 

vara så låg som 50% vid läkemedelsbehandling under lång tid (Fuchs, Nordström-

Torpenberg & Peterson 2005). Bristande följsamhet kan vara såväl omedveten som 

medveten. Omedveten bristande följsamhet kan vara relaterad till sviktande 

minnesförmåga eller andra kognitiva problem såväl som rent fysisk oförmåga (SBU 

2009). Det kan handla om att den äldre personen inte ser sina läkemedel, inte kan ta sig 

till sina läkemedel eller inte har en fullgod rutin vid läkemedelsintag och därför missar 

att ta sina läkemedel (Modig 2012). Den medvetna bristande följsamheten innebär 

däremot ett aktivt beslut hos den äldre personen att inte ta läkemedel eller att ta annan dos 

är vad som är ordinerat (SBU 2009). Faktorer som kan påverka detta är bristande kunskap 

kring läkemedel och dess effekter hos den äldre personen (Modig 2012), bristande 

förtroende för förskrivaren (Ramström, Afandi, Elofsson & Peterson 2006; Hansson 

Scherman & Löwhagen 2004), den äldre personens inställning till läkemedel, en rädsla 

för att läkemedlen skulle vara skadliga och bristande tilltro till dess effekt (Nilsson et al. 

2000; Ramström et. al. 2006). Ytterligare en orsak till bristande följsamhet kan vara att 

läkemedlen är dyra (Wang et al. 2006; Buanbeng, Matowe & Rhule-Plange 2004). 

 

Enligt WHO (2003) syns en signifikant kostnadseffektivitet i att investera i åtgärder som 

ökar följsamheten till ordinerad läkemedelsbehandling. De resurser som satsas på att öka 

följsamheten vinns tillbaka med stor marginal i form av insparade hälso- och 

sjukvårdskostnader (WHO 2003). En bristande följsamhet till ordinerad 

läkemedelsbehandling har också en stor påverkan på hur kronisk sjukdom utvecklas och 

förvärras. För den enskilda individen kan en dålig följsamhet medföra stort lidande och i 

värsta fall leda till döden (WHO 2007). 

 

Äldre och läkemedel 

Med stigande ålder förändras både kroppssammansättningen och organsystemen vilket 

medför en minskad reservkapacitet samt sämre motstånd mot sjukdom (Turnheim 1998, 

ss. 357-379). Den mest betydande förändringen är att regleringsmekanismerna, 

homeostas, försämras i och med biologiskt åldrande. Generellt har därför äldre personer 

en ökad sensitivitet för både läkemedelseffekter samt biverkningar och deras kroppar har 

en sämre förmåga att tolerera de förändringar som exponering för läkemedel innebär 

(Midlöv & Kragh 2015, ss.1166-1167). 

 

Något som ytterligare komplicerar äldres läkemedelsbehandling är att de ofta behandlas 

med flertalet olika läkemedel parallellt. Samtidig behandling med fem eller fler olika 

sorters läkemedel brukar kallas polyfarmaci. Vid polyfarmaci är risken större för flertalet 
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olika negativa konsekvenser. Risken att drabbas av biverkningar samt interaktioner 

mellan olika läkemedel ökar vid polyfarmaci och effekten av behandlingen riskerar att 

minska, öka eller utebli som en följd av detta. Polyfarmaci leder även till större risk för 

misstag i samband med att läkemedel tas, samt en ökad risk för bristande följsamhet. 

Praktiska råd kring läkemedelsintaget så som i vilken följd läkemedel ska tas, hur de ska 

tas eller om de ska tas på fastande mage, försvårar för den äldre patienten som är ordinerad 

många olika läkemedel (Midlöv & Kragh 2015, ss 1167-1168; Socialstyrelsen 2011; 

Socialstyrelsen 2014a). 

 

Biverkningar av läkemedelsbehandling är mer vanligt hos äldre personer än hos yngre. 

(Turnheim, 2004, ss. 1731-1738). Enligt Socialstyrelsen (2014a) kan biverkningar vara 

mindre allvarliga som exempelvis trötthet, illamående, muntorrhet eller täta trängningar, 

dessa kan pågå under längre tid utan att få allvarliga följder men kan påverka 

livskvaliteten på ett negativt sätt. Det finns även biverkningar som ger allvarliga 

konsekvenser som exempelvis blödningar, hjärtrytmrubbning eller fallolyckor orsakade 

av yrsel vilket leder till akuta inläggningar på sjukhus. Enligt Vlasnik, Aliotta och DeLor 

(2005) kan biverkningar vara en faktor som inverkar negativt på patienternas följsamhet. 

Modig, Kristensson, Troein, Brorsson och Midlöv (2012) menar att en del äldre personer 

upplever bristande information om läkemedelsbiverkningar i mötet med vården. Detta är 

problematiskt då de vidare menar att trygga och informerade patienter är mer benägna att 

följa läkemedelsordination. 

 

Det är viktigt att hälso- och sjukvården arbetar förebyggande för att undvika att 

läkemedelsrelaterade skador uppstår, då dessa bidrar till onödigt lidande för patienter 

samt ökade kostnader för samhället (Socialstyrelsen 2019a). Årligen drabbas cirka 35 000 

äldre personer av sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel. Detta motsvarar en total 

kostnad på cirka 900 miljoner kronor årligen. Av dessa inläggningar borde cirka 64 % 

kunna förebyggas genom att till exempel biverkningar upptäcks tidigare av personal i 

hälso- och sjukvård såväl som patienten själv (Socialstyrelsen 2014a).  Dessvärre visar 

tidigare forskning att en del äldre upplever att det kan vara svårt att nå fram till vården 

och att deras frågor om exempelvis biverkningar lämnas obesvarade då vården saknar tid 

att prata om dessa (Modig et al. 2012). 

 

Att förebygga negativa effekter och främja följsamhet 

För att öka kvaliteten på äldre personers läkemedelsbehandling ska 

läkemedelsgenomgångar genomföras (Socialstyrelsen 2014b). I samband med besök hos 

öppenvård, påbörjad hemsjukvård eller när flytt till en sådan bostad som innefattas i 12 

kap. 1§ i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) sker, ska vårdgivaren erbjuda patienter 

över 75 år som behandlas med fem läkemedel eller fler en läkemedelsgenomgång. Fortsatt 

ska en årlig läkemedelsgenomgång genomföras samt även om besvär eller misstanke om 

besvär relaterat till läkemedelsbehandlingen uppstår (Socialstyrelsen 2014b). 

 

För att komma till rätta med problem relaterat till äldres läkemedelsbehandling ska 

hänsyn tas till den äldre personens sjukdomar, fysiologiska förutsättningar, mål med 

behandlingen samt patientens symtombild vid förskrivning. Nyttan med behandlingen ska 

vägas mot eventuella besvär den kan ge. Genom god kommunikation skapas 
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förutsättningar för patienten att följa den ordinerade läkemedelsbehandlingen 

(Socialstyrelsen 2014b). 

 

I distriktssköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening 2019) är det 

beskrivet att distriktssköterskan ska ha en fördjupad kunskap i de vanligast 

förekommande kroniska sjukdomarna, både gällande uppkomst, fysiologi, patofysiologi 

samt behandling av dessa. Distriktssköterskan är genom sin vidareutbildning behörig att 

förskriva vissa läkemedel och därmed ansvarig för uppföljningen av dessa (HSLF-FS 

2018-43). Steinman, Handler, Gurwitz, Schiff och Covinsky (2011) menar att läkaren är 

den som till störst del förskriver och är ansvarig för patienters läkemedel, men beskriver 

även att distriktssköterskan genom sin kompetens och närhet till patienten kan bidra till 

både patientutbildning kring behandlingen samt uppföljning av denna, och på så vis 

gynna säkerheten kring den äldre personens läkemedelsbehandling. Genom att 

gemensamt med den äldre personen identifiera orsaker till bristande följsamhet, kan 

distriktssköterskan tillsammans med andra professioner hjälpa den äldre personen att 

uppnå en bättre följsamhet (Nazarko 2017). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Läkemedelsbehandlingen i Sverige ökar och forskning visar att följsamheten till 

ordinerad läkemedelsbehandling är låg. Läkemedelsrelaterade symtom och skador kostar 

årligen stora summor för samhället samt genererar ett lidande för de äldre personer som 

drabbas, vilket ej är i samsyn med det hållbarhetsperspektiv som råder idag. 

Distriktssköterskan ska arbeta för att främja hälsa hos befolkningen och detta ska ske 

genom ett personcentrerat fokus. Genom sin roll som den äldre personens närmaste 

kontakt inom sjukvården är distriktssköterskan i en utmärkt position för att stödja 

patienten att följa ordinerad läkemedelsbehandling. För att kunna göra detta är det dock 

viktigt att veta hur de äldre personerna själva ser på sin följsamhet och vad som påverkar 

om de följer ordinationen eller inte. 

 

Tidigare studier beskriver framförallt följsamhet i samband med olika specifika 

läkemedelsbehandlingar och sjukdomar. Forskning kring distriktsköterskans roll för 

följsamhet är sparsam. När det gäller äldre personer och deras subjektiva upplevelse av 

vad som påverkar följsamheten till läkemedelsordination ser vi att det finns en 

kunskapslucka. Vi ämnar därför undersöka detta med denna studie. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva faktorer som har betydelse för äldre personers upplevelse av 

följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. 

 

METOD 

Studien är kvalitativ och har genomförts med en induktiv ansats. Deltagarna har valts ut 

genom ett bekvämlighetsurval (Lobiondo-Wood & Harber 2018, ss. 217-218) dels inom 

hemsjukvård och dels via kontakter. Semistrukturerade intervjuer har använts för 

datainsamling. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts enligt Elo och Kyngäs 

(2008). De etiska principerna enligt Helsingforsdeklarationen (World medical association 
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2013) har tillgodosetts, och författarnas förförståelse har tydliggjorts och reflekterats 

kring.  

 

Ansats 

Studien har en kvalitativ ansats med en induktiv utgångspunkt. Inom kvalitativ forskning 

undersöks personers upplevelse av olika problem eller fenomen (Creswell & Creswell 

2018, s. 4). Med anledning av detta används kvalitativa metoder ofta inom 

omvårdnadsforskningen (Streubert 2011c, ss. 2-3). Genom att beskriva patientens levda 

erfarenhet ökar förståelsen för de som vårdas, och genom detta kan även vårdens kvalitet 

öka (Lobiondo-Wood & Harber 2018, s. 125). Att arbeta induktiv innebär att gå från 

detaljerna i den enskilda upplevelsen och röra sig ut mot den mer generella bilden och det 

som eftersträvas att studeras (Streubert 2011c, s. 10). Författarna efterfrågade 

informanternas subjektiva uppfattning av det studerande ämnet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 105) är då en kvalitativ ansats lämplig. Datainsamlingen skedde 

genom semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck 2016, s. 510) och en innehållsanalys 

genomfördes enligt Elo och Kyngäs (2008). 

 

Deltagare 

Då författarna till studien arbetar inom hemsjukvård i två olika kommuner i södra Sverige, 

söktes informanter till studien bland patienter inskrivna inom verksamheterna. Detta 

inleddes via en förfrågan till verksamhetschefen i de båda kommunerna, se bilaga 2, 

Tillstånd från verksamhetschef. I den ena kommunen godkändes ansökan och informanter 

söktes då genom att författaren ställde frågan till kollegor om de hade någon patient 

inskriven som uppfyllde inklusionskriterierna. När dessa identifierats så ringde 

författaren upp patienterna och frågade om de ville medverka i studien. I den andra 

kommunen avslogs tillstånd att genomföra undersökningen med anledning av att etiken 

kring patienternas beroendeställning ej beskrivits tydligt i ansökan. Informanter söktes då 

via kontakter. Med hjälp av dessa kontakter identifierades personer som uppfyllde krav 

för inkludering i studien. Personerna kontaktades via telefon och tillfrågades om 

deltagande i studien. Det urval som använts till studien kallas för ett bekvämlighetsurval. 

Att använda ett bekvämlighetsurval i en studie gör det lättare att hitta informanter. Detta 

då informanterna är personer som finns tillgängliga och vill delta i studien (Lobiondo-

Wood & Harber 2018, ss. 217-218). 

 

För att besvara studiens syfte söktes personer över 70 år som hade en 

läkemedelsbehandling och tog sina läkemedel självständigt. Anledningen till 70-

årsgränsen var att författarna såg det som mer troligt att de äldre då hunnit bli ordinerade 

ett antal läkemedel än personer som var 65, som egentligen är gränsen för att räknas som 

äldre. Att ta läkemedlen självständigt såg författarna som en förutsättning för att kunna 

prata om sin läkemedelsbehandling och följsamhet till densamma. Personer som 

exkluderades från studien var de som var diagnosticerade med någon form av kognitiv 

svikt. 

 

Tolv informanter medverkade i studien, varav nio var kvinnor och tre män. Åldrarna på 

deltagarna sträckte sig mellan 69 och 90 år. Personen som var 69 år skulle snart fylla 70 

år och inkluderades därför också i studien. Alla informanter bodde i ordinärt boende. 
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Informanterna var ordinerade mellan 3 och 13 läkemedel. Merparten, nio informanter, 

var ordinerade fem eller fler läkemedel. Sex av informanterna var inskrivna i hemsjukvård 

och sex var det inte. De som inte var inskrivna i hemsjukvård hade ingen regelbunden 

kontakt med distriktssköterska. Sju av informanterna fick hjälp med olika delar av sin 

läkemedelshantering, medan fem skötte den helt självständigt. De som fick hjälp fick det 

antingen av sjuksköterska i hemsjukvården eller av närstående. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till 

att producera kunskap som ges i interaktionen mellan den som intervjuar och den som 

blir intervjuad (Kvale & Brinkmann 2009, s. 105). Intervjuerna var semistrukturerade och 

genomfördes individuellt. Den semistrukturerade intervjun följer förutbestämda frågor 

men det finns utrymme att ställa följdfrågor utifrån de svar som uppkommer och leder då 

till ett djupare material (Polit & Beck 2016, s. 510).  Tio öppna intervjufrågor användes, 

se bilaga 3 intervjuguide. Öppna intervjufrågor kan bidra till spontana, utförliga 

skildringar från informanter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 135) där deras subjektiva 

upplevelser tydliggörs (Streubert 2011b, s. 35). Genom att beskriva informanters levda 

erfarenhet ökar förståelsen för dem (Lobiondo-Wood & Harber 2018, s. 125). Att 

konstruera intervjufrågor är en process forskare måste genomföra noggrant då det är 

viktigt att intervjufrågorna hjälper informanter att beskriva sina upplevelser (Lobiondo-

Wood & Haber 2018, s. 94). Initialt genomfördes två provintervjuer för att ta reda på om 

intervjufrågorna var relevanta. Små justeringar gjordes av frågorna i samband med detta 

och senare även i samband med handledning. Grunden i frågorna var dock densamma 

som från början. Därför inkluderades även dessa två provintervjuer i studien. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades därefter ordagrant. Detta för att innebörden och 

sammanhanget i intervjun ej skulle gå förlorad (Polit & Beck 2016, 531). Intervjuerna 

genomfördes i informanternas hem enligt deras önskemål. Att välja intervjuplats efter 

informanters önskemål leder till en känsla av trygghet för dem samt ökar chansen att de 

delar med sig av viktig information under intervjun (Streubert 2011b, ss. 35-36). 

Intervjuerna varade mellan 12 och 36 minuter och transkriberades till sammanlagt 85 

sidor med enkelt radavstånd. 

 

Dataanalys 

Insamlad data analyserades med hjälp av innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2007). 

Författarna har bearbetat materialet med ett manifest synsätt, vilket innebär att hålla det 

textnära och inte tolka det osagda (Elo & Kyngäs 2007). Genom en innehållsanalys av 

datamaterialet tydliggörs en sammanställd beskrivning av det studerande fenomenet. 

Detta görs genom tre faser. Den första fasen handlar om förberedelse, där forskaren ska 

besluta vad som ska studeras samt bekanta sig med materialet (Elo & Kyngäs 2007). I 

förberedelsefasen läste författarna samtliga intervjuer var för sig ett flertal gånger för att 

få en fördjupad förståelse för materialet. Enligt Elo och Kyngäs (2007) är nästa fas i 

analysprocessen organisationsfasen. Om forskarna har valt en induktiv ansats handlar 

denna fas om att organisera materialet (Elo & Kyngäs 2007). Då detta var fallet i studien 

följde kodning av materialet genom att meningsbärande enheter markerades utifrån syftet. 

Dessa meningsbärande enheter kondenserades och de ord som ej var av relevans 

plockades bort och själva kärnan i det som sades tydliggjordes. Därefter kodades de 
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meningsbärande enheterna och ett antal rubriker skapades. Författarna gick sedan 

gemensamt igenom vilka meningsbärande enheter och rubriker de var för sig kommit 

fram till, och därefter skapades gemensamt två nya kategorier med sju underkategorier. 

Syftet guidade hela analysprocessen. Den sista fasen i analysprocessen handlar om 

rapportering och innefattar enligt Elo och Kyngäs (2007) att forskaren detaljerat beskriver 

analysprocessen i samband med att resultatet presenteras. I fasen ingår även att knyta 

resultatet till materialet, alltså att återknyta delarna till den ursprungliga helheten (Elo & 

Kyngäs 2007). Författarna läste i slutet av analysprocessen igenom alla intervjuer igen 

och innehållet jämfördes mot de kategorier som skapats. Vid presentationen av resultatet 

användes citat för att ytterligare knyta resultatet till det ursprungliga materialet. Exempel 

på hur analysprocessen gått till visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel av analysprocess. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod  Under- 

kategori 

Huvud-

kategori  

“Förstår inte 

varför de ska 

göra så svårt för 

oss gamla med 

mediciner i såna 

däringa 

blisterförpacknin

gar som är helt 

omöjliga att 

komma in i.” 

Förpackningar är 

ej gjorda för äldre 

individer med 

fysiska svårigheter 

att komma åt 

läkemedel 

Praktiska 

svårigheter 

Bristande 

patientperspek

tiv 

Utmaningar 

för 

följsamhet 

 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till i 

forskningssammanhang. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (World medical association 2013). Hänsyn 

har tagits till samtliga forskningsetiska aspekter i studien. Information till informanter 

lämnades skriftligen, se bilaga 1, information till informanter, och muntligen där studiens 

syfte och tillvägagångssätt förklarades. Samtliga informanter fick därefter lämna ett 

skriftligt samtycke om deltagande i studien innan intervjuerna startade. För att tillgodose 

samtyckeskravet lämnades i enlighet med Lagen om etikprövning som avser människor 

(SFS 2003:460) tydlig information till informanterna om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Kravet på konfidentialitet 

tydliggjordes genom att informanterna delgavs att deltagandet var helt konfidentiellt och 

materialet som samlats in inte skulle delas med obehöriga. Materialet avidentifierades 

och förvarades oåtkomligt för obehöriga under studiens gång och för att tillgodose 

nyttjandekravet kasserades allt material efteråt. Någon etisk granskning gjordes inte då 

det ej är nödvändigt när forskning sker inom ramen för en högskoleutbildning på 

avancerad nivå (SFS 2003:460). 
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Förförståelse 

Att vara medveten om att en viss förförståelse alltid finns är viktigt. Världen möts aldrig 

förutsättningslöst och förförståelsen krävs för att kunna skapa en förståelse i situationen 

(Kvale & Brinkman 2009, s. 226). Båda författarna arbetar som sjuksköterskor i den 

kommunala hemsjukvården. I och med att stöd vid läkemedelshantering till äldre personer 

på olika sätt förekommer i arbetet skulle detta kunna påverka utfallet av studien. De 

tidigare kunskaperna och erfarenheterna inom området kan både bidra till ytterligare 

förståelse och eventuella förutfattade tankar. Malterud (2009, ss. 45-46) menar att 

förförståelse fungerar som motivation och kan vara en viktig del för att väcka intresset 

hos författarna initialt i en studie. Dock är det viktigt att vara medveten om denna 

förförståelse och med öppna ögon se den nya kunskapen som träder fram. Författarna har 

reflekterat över sin förförståelse och vilka förutfattade tankar och idéer som fanns innan 

studien startades. I studien har en induktiv ansats använts och författarna har försökt att 

inte tolka sin egen förståelse i resultatet utan istället lägga fokus på vad studien påvisat. 

 

RESULTAT 

Efter genomgången analys av insamlat material framträdde två kategorier och sju 

underkategorier. Dessa presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Faktorer som främjar 

följsamhet 

• Stödjande resurser 

• En tillgänglig och engagerad hälso- och sjukvård 

• Kunskap och delaktighet 

• Positiva hälsoeffekter 

Faktorer som utmanar 

följsamhet 

• Bristande patientperspektiv 

• En svårtillgänglig hälso- och sjukvård 

• Kunskapsbrist 

 

Faktorer som främjar följsamhet 

Stödjande resurser 

En stödjande resurs som framhålls främja följsamhet till läkemedelsbehandling är att ha 

speciella rutiner som stöd vid läkemedelshanteringen. Olika rutiner beskrivs, som 

exempelvis att knyta läkemedelsintaget till andra rutinmässiga händelser under dagen 

som vid uppvaknandet eller i samband med måltiderna. Även placeringen av läkemedel 

på specifika platser i hemmet är en del av rutinerna. Det handlar om att läkemedlen står 

synligt exempelvis på bordet i köket, på diskbänken eller i badrummet för att göra sig 

påminda. Genom att integrera läkemedelsintaget i övriga dagliga rutiner upplevs det som 

något som hör till och därför alltid genomförs. Också upplevelsen av att ha haft 
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läkemedelsbehandlingen under en längre tid förstärker synen på läkemedelsintaget som 

en naturlig del i dagens göromål, något som beskrivs på detta vis av en informant: 

 

“I början var det väl lite knepigt att komma ihåg. Men nu så är det, det hör ju liksom 

till.” 

 

Fasta rutiner kring läkemedelshanteringen minskar även risken för att misstag som 

missade doser uppstår och främjar på så vis följsamheten. Om misstag trots allt inträffar 

framhålls vikten av att detta inte blir en vana. Det leder även till en önskan om att förbättra 

rutinerna för att undvika framtida misstag och på så sätt säkerställa att den ordinerade 

behandlingen ska följas. 

 

En annan stödjande resurs som beskrivs som främjande för följsamheten att använda olika 

praktiska hjälpmedel. Att läkemedlen ligger i tvåveckorsförpackningar eller är 

dosdispenserade i påsar (Apodos) nämns. Det hjälpmedlet som används i högst 

utsträckning är dock dosett. Den ses som en hjälp för att hantera situationen när många 

läkemedel är ordinerade samt för att minska risken att ta för mycket läkemedel och som 

en försäkring för att inget ska gå fel i samband med läkemedelshanteringen. Utan dosetten 

beskrivs att läkemedelshanteringen inte alls skulle fungera och därmed leda till sämre 

följsamhet till ordinationen, något som en informant beskriver: 

 

“Annars så skulle det ju inte fungera. Jag skulle ju inte komma ihåg alla, alltså elva 

tabletter på morgonen.” 

 

Ytterligare stödjande resurs som framkommer främjar följsamhet är att omges av ett 

stödjande nätverk är något som framkommer främjar följsamheten. Vissa sköter hela sin 

läkemedelshantering självständigt, medan andra får hjälp med delar av processen. 

Hjälpen kommer från anhöriga som barn eller partners eller från sjuksköterskan i 

hemsjukvården eller omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Denna hjälp kan bestå av att få 

hjälp att köpa hem läkemedel, dela dosett och ta insulin; allt efter det behov den äldre 

patienten har. Oförmåga att hantera läkemedel kan avhjälpas genom att någon hjälper till 

med de praktiska moment den äldre patienten inte klarar av själv, med följden att 

följsamhet till läkemedelsordination främjas. Att ha någon att vända sig till vid problem 

med läkemedelsbehandlingen beskrivs även det som främjande för följsamheten. Det kan 

innebära att vända sig till anhöriga, sjuksköterskan i hemsjukvården, kontaktsköterskan 

på en mottagning, apoteket eller till sin förskrivare. 

 

“Men det går ju alltid gå till apoteket och fråga. [...] De är ju trevliga och så. Svarar ju 

på frågor om man har något att fråga om.” 

 

En tillgänglig och engagerad hälso- och sjukvård 

Upplevelsen av engagemang från personal i hälso- och sjukvården främjar följsamhet. 

Förskrivare som lyssnar in den äldre personen och försöker anpassa 

läkemedelsbehandlingen efter dennes förutsättningar och önskemål uppskattas. När 

förskrivaren tar bort eller byter ut läkemedel som ger biverkningar, försöker minska doser 

på läkemedel enligt patientens önskan eller hjälper till att rensa bort tveksamma 

läkemedel som ordinerats tidigare väcker en önskan hos den äldre personen att följa 
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ordinationen. Även ett förtroendeingivande möte med förskrivaren som präglas av ett bra 

bemötande och god förmåga att informera kring läkemedel främjar följsamheten.  

 

Genom regelbunden uppföljning av läkemedelsbehandlingen via provtagningar, årliga 

läkarbesök eller tätare kontakter upplevs förskrivaren engagerad i den äldre personen och 

dennes behandling. Att följa upp behandlingen visar på ett intresse för att optimera 

behandlingen samt en önskan om att den äldre personen ska må väl vilket även främjar 

följsamheten. En informant beskriver följande: 

 

“det tycker jag nog är positivt. I och med att jag, att jag går på den här årliga kontrollen 

så, och när blodtrycket mäts och så, så tar ju doktorn ofta upp det här med styrkan i 

medicinen, om man ska höja eller inte.” 

 

En engagerad förskrivare inger förtroende hos den äldre personen och förtroendet i sig 

främjar följsamheten. Att känna förtroende för sin förskrivare ger uppfattningen att 

förskrivaren har den kompetens som behövs för att förskriva läkemedel samt gör det för 

patientens bästa och inte av någon annan anledning. Detta leder till en övertygelse hos 

den äldre personen om att ordinationen ska följas. Mår den äldre personen dessutom väl 

av sin läkemedelsbehandling ökar detta förtroendet ytterligare för förskrivaren och denne 

upplevs som kunnig och kompetent. En informant säger: 

 

“Ja, jag inser ju att jag måste ha de här tabletterna, jag litar ju på läkaren som skriver 

ut dem va, så det gör han väl inte utan att ha någon mening med det va.” 

 

God kommunikation med personal i hälso- och sjukvården är ett område som berörs som 

en faktor som främjar följsamhet. Att kunna berätta för sin förskrivare om måendet och 

eventuella biverkningar från läkemedelsbehandling ses som en positiv upplevelse, även 

att kunna komma i kontakt med en kontaktperson i hälso- och sjukvården eller som på 

exempelvis apoteket kunna få information och diskutera kring sin läkemedelsbehandling 

sågs som något som underlättade och främjade följsamheten. 

 

Kunskap och delaktighet 

Det beskrivs som främjande för följsamheten när den äldre personen tillåts vara delaktig 

i sin egen vård. Dels att få vara med och bestämma hur läkemedelsbehandlingen ska se 

ut men också att få tillräcklig kunskap och information kring behandlingen för att ha 

kompetensen att kunna vara delaktig i besluten. Läkemedelsbehandlingen uttrycks då 

som en överenskommelse mellan förskrivare och patient, där båda följer denna så långt 

som möjligt. Delaktighet och möjligheten att få medverka till ett informerat beslut kan 

till och med leda till att en ordination som i vissa fall kan vara väldigt besvärande anses 

godtagbar. Detta beskrivs av en informant: 

 

”I och med att jag prövade den andra medicinen och den inte var bra, och då tar jag 

hellre den medicinen som jag tycker att jag har hemska drömmar av.” 

 

Att känna sig delaktig i läkemedelsbehandlingen kan leda till en känsla av att 

läkemedelsbehandlingen är ett avtal där den äldre personens ansvar är att följa 

ordinationen. Den äldre personens känsla kan då vara att läkemedelsbehandlingen ska 
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följas, att det bara är något som ska göras. Det tydliggörs att upplevelsen av att ha fått 

tillräckligt med kunskap och information, främjar följsamheten. Att veta varför ett 

läkemedel ordineras och vad som riskeras om läkemedlet inte tas gör det angeläget att ta 

läkemedlet. 

 

“Och det är väl just för att undvika det här med stroke [...] För jag tänker på det, om det 

nu var en stroke, det var en misstänkt stroke, så är det väl bra att jag äter det.” 

 

Positiva hälsoeffekter 

När läkemedelsbehandling leder till positiva hälsoeffekter främjas följsamheten. Att ha 

en symtomgivande sjukdom där symtomen lindras med hjälp av ordinerade läkemedel 

bidrar till en önskan om att följa ordinationen. 

 

“Jag kunde inte göra annat än att sitta på toaletten. [...] Sen kom jag ju in så jag fick 

medicin. [...] Jag är så glad för magen blev vetig. Nu kan en ju vara igen!” 

 

Om symtom återkommer i samband med att dos av läkemedlen missas, förstärker detta 

ytterligande förtroendet för läkemedlens effekt och främjar samtidigt följsamheten. Att 

ha ätit läkemedlen under en längre tid där doserna hunnit ställas in och biverkningar och 

sjukdomsbesvär kunnat minimeras är ytterligare positivt för följsamheten. 

 

Även rädslan att få tillbaka tidigare symtom och besvär inverkar på följsamheten. Att 

uppleva rädsla för att gamla krämpor ska återkomma om läkemedel slutar tas, eller rädsla 

för vad som skulle kunna inträffa vid egna dosjusteringar av läkemedel, kan leda till en 

fortsatt följsamhet till läkemedelsordinationen. En informant beskriver: 

 

“... och jag märker ju om jag, Dermovat speciellt, om man inte tar den så går det inte. 

Då blir det alldeles besvärligt, ja, med skörheten i slemhinnor och sådär. Så att det märks 

på en gång, så det är viktigt att det fungerar.” 

 

Faktorer som utmanar följsamhet 

Bristande patientperspektiv 

En utmaning för följsamhet som förekommer är att förskrivaren inte hörsammar den äldre 

personens önskan om delaktighet. Önskan kan yttra sig genom en vilja att minska antalet 

ordinerade läkemedel. Det beskrivs att en del förskrivare inte upplevs ta hänsyn till den 

unika individen utan själva bestämmer hur behandlingen ska se ut och inte ger en 

tillfredsställande förklaring till varför. Om den äldre personen är följsam mot denna 

ordination eller ej kan komma att bero på om behandlingen leder till illabefinnande eller 

inte. Bristande hänsyn kan yttra sig genom att äldre personer är ordinerade läkemedel 

flera gånger per dag. Detta beskrivs som inkräktande på livet och kan ge en upplevelse 

av att de behöver hålla sig hemma för att kunna ta sina läkemedel. 

 

“Det att jag ska ta två gånger om dagen. Jag har ju annat för mig och tänker inte sitta 

här och låta livet rinna iväg. Jag umgås mycket hellre med mina vänner och släkt, och 

då blir det som det blir.” 
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Behandlingen kan även leda till biverkningar eller effekter som bidrar till att den äldre 

personen stannar hemma. En otillfredsställande hänsyn till den äldre personens 

delaktighet utmanar följsamhet och kan leda till att denne beslutar att utesluta vissa 

läkemedel. 

  

”… ibland orkar jag inte med att springa på toa och så, så då åker den tabletten i soporna 

istället. Doktorn lyssnar ju ändå inte på mig så det får väl va´ såhär tänker jag. […] 

Sjuksköterskan kommer ju hit och delar mina dosetter, men hon gör ju som läkaren säger 

och jag kan inte säga att hon hör vad jag säger riktigt heller.” 

  

Biverkningar som rapporteras till förskrivaren beskrivs som en utmaning till följsamhet. 

Om åtgärd inte förbättrar situationen eller i värsta fall helt uteblir kan det leda till att den 

äldre personen inte följer ordinationen. Även oregelbundna doseringar, att behöva ta 

läkemedel flera gånger om dagen samt känslan av att behöva ta för många läkemedel 

upplevs utmana följsamheten. 

 

Något som kan påverka följsamheten är när en behandling ej är utformad enligt den äldre 

personens behov och förutsättningar som exempelvis när det till en äldre person med 

sväljsvårigheter förskrivs en stor tablett och detta orsakar en rädsla och risk för att sätta i 

halsen. Även andra fysiska svårigheter som att den äldre personen har krokiga fingrar 

eller nedsatt styrka i händerna leder till svårigheter att rent praktiskt få ut tabletterna ur 

förpackningarna. 

 

“Förstår inte varför de ska göra så svårt för oss gamla med mediciner i såna däringa 

blisterförpackningar som är helt omöjliga att komma in i.” 

 

Vidare upplevs det faktum att läkemedel är dyrt som något som komplicerar 

införskaffandet av läkemedel, men trots detta upplevs det ändå inte påverka följsamheten. 

Även att kända läkemedel byts ut mot billigare generika nämns som något som försvårar 

en säker läkemedelshantering och i förlängningen följsamheten. 

 

“De här läkemedlen byter ju namn hela tiden, en har ju ingen aning om vad det är för 

något som en stoppar i sig längre […] Det är det värsta, att de byter namn varannan 

månad eller så.” 

 

En svårtillgänglig hälso- och sjukvård 

Det framkommer att en utmaning för följsamhet är svårigheter i samband med att recept 

på läkemedel behöver förnyas. Det kan vara problematiskt att veta när olika 

läkemedelsrecept behöver förnyas och att kontakta vårdcentralen för att få hjälp med detta 

kan även det vara en prövning. Om recepten inte förnyas i rätt tid leder det till att den 

äldre personen inte kan köpa hem alla läkemedel och därmed inte heller ta dem enligt 

ordination. 

 

Att kontakta vårdcentralen ses överlag som en utmaning för följsamhet då telefonsvarare 

och köer ses som barriärer som behöver överstigas för att få kontakt. Om den äldre 

personen upplever svårigheter att nå sin förskrivare vid osäkerhet kring eller frågor 

gällande behandlingen, kan det leda till att misstag begås och läkemedlen inte tas enligt 



 14 

ordination. Även om en tidigare okänd förskrivare väljer att skriva ut läkemedel utan att 

detta föregås av ett personligt besök minskar trovärdigheten för förskrivaren och den äldre 

personen har en lägre följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. En informant 

beskrev följande: 

 

“... eftersom det blev så att de skrev ut alldeles fel till mig, så gjorde det mig väldigt 

misstänksam. Hur fungerar det egentligen? […] Men risken var ju att någon annan hade 

fått mitt.” 

 

Kunskapsbrist 

Vidare innebär kunskapsbrist en utmaning för följsamheten. Det är dels kunskap kring 

läkemedlens farmakologiska effekter men också gällande fysiologiska symtom och 

sjukdomstillstånd. Det kan innebära olika föreställningar eller funderingar kring 

läkemedelsbehandlingen som grundar sig i brist på kunskap; som upplevelsen av att för 

många läkemedel är ordinerade, rädslan för att blanda läkemedel, tveksamheter kring om 

behandlingen verkligen ger någon effekt eller upplevelsen att hälsan skulle vara bättre 

helt utan läkemedelsbehandling. Även en motvilja mot att behöva ta läkemedel 

överhuvudtaget och synen på olika läkemedel som “svaga” eller “starka” kan få 

avgörande konsekvenser för följsamheten. Dessa föreställningar har sitt ursprung i att den 

äldre personen inte fått fullgod information, och därmed inte har den kunskap som krävs 

för en följsam och säker läkemedelshantering. Att inte få nödvändig information kring 

läkemedelsbehandlingen kan leda till att den äldre personen behöver förutsäga olika 

orsakssamband på egen hand. Att ha en misstanke kring eventuella konsekvenser av 

bristande följsamhet istället för att veta utmanar följsamheten. Angående information om 

konsekvenserna av att ta felaktig dos av läkemedel uttrycker en av informanterna: 

 

“Nä, det har jag inte fått. Men jag försöker ju följa det för jag misstänker att om jag inte 

följer det så kan det hända saker och ting tänker jag.” 

 

Kunskapsbrist hos den äldre personen kan även leda till konsekvenser för följsamheten i 

samband med misstag från hälso- och sjukvårdens sida vid exempelvis förskrivning av 

felaktiga läkemedel, om den äldre personen inte har tillräckliga kunskaper för att själv 

uppmärksamma felet. När förskrivaren inte upplevs ha tillräckliga kunskaper skapas en 

osäkerhet hos den äldre personen och att då följa en läkemedelsordination är inte 

självklart och följsamheten utmanas. 

 

“... och skulle man kunna byta ut tre, fyra, fem tabletter till en istället [...] det skulle ju 

naturligtvis vara jättebra. Men vem ska man prata med det om? Det är ju inte säkert att 

den läkaren vi går till har den kunskapen” 

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras studiens styrkor och svagheter utifrån begrepp som förförståelse, trovärdighet 

och etik. I resultatdiskussonen diskuteras resultatet mot studiens bakgrund samt ny 

litteratur och författarnas reflektioner kring resultatet synliggörs. 
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Metoddiskussion 

Författarna reflekterade kring sin förförståelse och vilka förutfattade tankar och idéer som 

fanns innan studien startades. Under arbetet med studien beskrevs även författarnas 

förförståelse, något som Creswell och Creswell (2018, s. 200) menar leder till att den blir 

tydlig för forskarna och därför finns närvarande att ta i beaktande under studien. Att 

författarna själva har erfarenheter inom ämnet som studerades kan ha medfört att 

intervjuerna påverkats. Detta är mer vanligt förekommande hos ovana forskare (Polit & 

Beck 2012, ss. 521-522). I samband med intervjuerna kan förförståelsen ha gjort att 

författarna inte alltid ställt följdfrågor kring det informanterna har sagt, utan istället 

antagit vad det de sagt har för betydelse. Förförståelsen kan även ha inverkat på ett 

positivt sätt då författarna genom sina tidigare kunskaper har kunnat se vad som är 

relevant och inte. I och med det har de kunnat ställa följdfrågor som bättre ringar in det 

som önskade studeras, gentemot en person som inte har några kunskaper inom området. 

Detta får medhåll av Kvale och Brinkmann (2009, s. 134) som även menar att forskaren 

är sitt eget viktigaste verktyg i samband med intervjustudier. Tidigare kunskaper inom, 

och intresse för det studerade området underlättar själva intervjumomentet. 

 

Informanterna till studien hittades genom ett bekvämlighetsurval, något som kan ha 

påverkat resultatet. Genom att urvalet skett på detta sätt är det inte säkert att olika 

befolkningsgrupper fångats upp. Det kan handla om olika nivåer av utbildning, olika kön, 

olika socioekonomisk status, olika kulturer och olika etnicitet. I och med detta kanske 

olika nyanser förloras som hade bidragit till ett rikare resultat. Det kan även bli svårare 

att generalisera resultatet. Enligt Lobiondo-Wood och Harber (2018, ss. 217-218) är ett 

bekvämlighetsurval dock ett godtagbart sätt att söka informanter på då det ibland är svårt 

att hitta informanter till studier på annat sätt. 

 

Inom kvalitativ forskning avgörs antalet informanter som behövs av studiens design 

(Streubert 2011a, ss. 446-447). Till denna studie hittades fler informanter än vad 

förhoppningarna från författarna var från början, något som författarna såg som positivt 

då mängden data som kunde studeras blev större. Med anledning av detta kan fler 

perspektiv ha framkommit i resultatet. Det kan även ha lett till att området som studerats 

täckts in bättre. 

 

Initialt söktes informanter som var inskrivna i hemsjukvård. Då det inte var möjligt i en 

av de tillfrågade kommunerna, kom de informanter som innefattades i studien att vara 

både personer som var inskrivna i hemsjukvård och personer som inte var det. Detta kan 

ha inverkat på studiens resultat på olika sätt. Men vad innebär det att vara inskriven i 

hemsjukvård? Det skulle kunna vara så att de äldre personer som inte var inskrivna i 

hemsjukvård var friskare då de inte behövde det stödet. Det kan även vara så att det fanns 

anhöriga som stöttade informanterna så att dessa inte behövde stödet från hemsjukvården. 

Handlar det om att individerna var mer självständiga eller envisa och måna om att få klara 

sig själva? Det kan även vara olika kriterier för att bli inskriven i hemsjukvård i olika 

kommuner. Mellan äldsta och yngsta informanterna skilde 21 år. De här skillnaderna 

mellan informanterna såg författarna som positivt då det kunde innebära att de hade 

varierande erfarenheter och på så vis bidrog till ett bredare resultat för studien. Detta 
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berörs av Alvehus (2013, s. 69) som beskriver att ett varierat urval kan leda till en bredare 

kunskap. 

 

Den etiska frågan kring att använda äldre patienter inskrivna i hemsjukvård som 

informanter var något som dök upp initialt i studien då författarna ej fick tillstånd att 

genomföra intervjuer i den ena kommunen på grund av etiska skäl. De äldre patienterna 

ansågs inneha en beroendeställning inför sjuksköterskan i hemsjukvården och att de i och 

med det kunde känna sig tvungna att medverka i studien. De äldre patienter som blev 

tillfrågade att medverka i studien upplevdes dock se mycket positivt på att medverka. De 

uttryckte att det upplevdes meningsfullt att kunna tillföra något för forskningen. 

Ytterligare deltagare uttryckte uppskattning i att få “en pratstund”. En etisk aspekt inom 

forskning är att studier ska gagna deltagarna på olika sätt. Detta kan yttra sig genom att 

de får mer uppmärksamhet samt umgänge i samband med studien (Parahoo 2014, s. 102). 

Studien väckte även lusten hos de äldre att ta reda på mer om sin läkemedelsbehandling. 

En informant ringde upp en av författarna efter intervjun och berättade att hen hade tagit 

reda på mer om sina läkemedel, deras verkningsmekanism och varför de var ordinerade. 

 

Det är av värde att ha möjlighet att erhålla data med bred variation och många nyanser av 

det studerade området. Många olika erfarenheter kan därmed bidra till att områdets olika 

variationer kan beskrivas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 175). Sju av de tolv 

informanterna fick stöd med olika bitar av sin läkemedelshantering, medan resten skötte 

den självständigt. Att sköta hela läkemedelshanteringen skulle kunna bidra till en större 

kunskap kring hela läkemedelshanteringen, gentemot om någon annan hjälper till. Det 

kan ha lett till större möjligheter att kunna prata om och beskriva sin läkemedelshantering, 

men behöver dock inte ha gjort det. Att sköta hela sin läkemedelshantering skulle även 

kunna leda till större risker eller möjligheter att inte följa ordinationen än om någon stöttar 

och kontrollerar att det blir rätt. Författarna såg bredden i vad informanterna hade för stöd 

som berikande för studien. 

 

För att hjälpa informanterna att förmedla sina upplevelser kring området som önskas 

studeras, är det viktigt att intervjufrågorna konstrueras på ett sätt som möjliggör detta 

(Lobiondo-Wood & Haber 2018, s. 94). De frågor som användes har haft en tydlig 

inverkan på studiens resultat. Intervjuerna gav en riklig mängd data, men beskrev inte 

enbart följsamhet utan läkemedelsbehandling i allmänhet. Med anledning av detta samt 

författarnas oerfarenhet som forskare försvårades processen att hitta det som var relevant 

för studiens syfte. Genom andra frågor hade detta kanske kunnat bli enklare. 

 

Ofta krävs det flera intervjuer för att uppnå en mättad data. Intervjuteknik är något som 

kräver övning. Kvaliteten på intervjuerna speglas av intervju-skickligheten hos forskare 

(Kvale & Brinkman 2014, ss. 33.34). Författarna utförde innan studiens start varsin 

provintervju. Detta upplevdes som positivt hos författarna då de upptäckte styrkor och 

svagheter under dessa intervjuer. Detta innebar att teknik och intervjufrågor kunde 

modifieras till de efterföljande intervjuerna. 

 

Inom kvalitativ forskning kan forskaren ses som ett instrument. Genom interaktionen 

mellan forskare och informanterna närmas det studerade ämnet. För att informanterna ska 

känna sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter krävs ett visst förtroende för 

forskaren (Parahoo 2014, ss. 57-58). Författarna startade intervjuerna med en enkel fråga 
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för att informanterna skulle slappna av och känna sig trygga i det främmande 

intervjumomentet. Även författarnas vana från yrket som sjuksköterskor, där 

förtroendeingivande samtal med äldre personer ofta förekommer kan ha bidragit till en 

känsla av trygghet för informanterna. Bakgrunden som sjuksköterskor kan även ha 

försvårat intervjumomentet då rollen som den lösningsorienterade sjuksköterskan kan 

vara svår att lösgöra sig ifrån. 

 

I studien genomfördes analysarbetet till en början av författarna var för sig för att sedan 

ses över gemensamt, något som enligt Creswell och Creswell (2018, s. 202) styrker en 

studie. Inför analysarbetet fördes diskussion kring tillvägagångssättet i samband med 

handledningstillfälle, något som hjälpte författarna att komma in i analysprocessen. 

Genom att författarna läste igenom intervjuerna flertalet gånger gav det en bra 

övergripande bild av materialet som underlättade i samband med analysarbetet. När 

kategorier och underkategorier skapats i samband med analysen, lästes intervjuerna 

igenom igen för att bekräfta deras relevans mot rå-datan, detta för att återknyta delarna 

till den ursprungliga helheten (Elo & Kyngäs, 2007). På så vis kunde författarna bekräfta 

att resultatet verkligen beskriv det informanterna sagt i intervjuerna.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva faktorer som har betydelse för äldre personers upplevelse av 

följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. I resultatet framkom det ett antal faktorer 

som antingen främjar eller utmanar följsamheten. De faktorer som upplevdes främja 

följsamhet var stödjande resurser, en tillgänglig och engagerad hälso- och sjukvård, 

kunskap och delaktighet samt positiva hälsoeffekter. Faktorer som utmanade 

följsamheten var bristande patientperspektiv, en svårtillgänglig hälso- och sjukvård samt 

kunskapsbrist. 

 

I resultatet framkommer det tydligt en koppling mellan stöd i olika former och följsamhet 

till läkemedelsordination. Rutiner över hur och när läkemedel ska tas, samt hjälpmedel 

som exempelvis Apodos och dosetter upplevs främja följsamheten. Enligt 

Läkemedelsverket (2013) finns en korrelation mellan användandet av Apodos och 

följsamhet, något som även bekräftas av Cahill, O’Loughlin, Swanwick och Ni Bhriain 

(2010). Att använda Apodos hjälper de äldre personerna att vara mer självständiga i sin 

läkemedelshantering. I distriktssköterskans profession ingår att stärka patientens resurser 

till egenvård för att möjliggöra för ett ansvar för den egna hälsan (Svensk 

sjuksköterskeförening 2019). Apodos är i många fall ett sätt att öka självständigheten i 

läkemedelsbehandlingen. Enligt våra egna erfarenheter som sjuksköterskor i 

hemsjukvården, händer det då och då att patienter blir inskrivna i hemsjukvården för hjälp 

med läkemedelshantering och att de då behöver praktisk hjälp med att dela sina läkemedel 

i dosetter. Istället för detta skulle patienten exempelvis kunna bli ansluten till Apodos, 

och på så vis få möjligheten att fortsätta vara helt självständig i sin läkemedelshantering. 

Distriktssköterskan ska genom sitt arbete bidra till en hållbar utveckling i samhället 

(Svensk sjuksköterskeförening 2019). Genom att bidra till att äldre patienter ansluts till 

Apodos, i stället för att göra dem beroende av andra för att klara av sin 

läkemedelshantering gynnas både de äldre patientens autonomi och en hållbar ekonomisk 

utveckling för samhället.  
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Att omges av ett stödjande nätverk upplevdes i resultatet som ett av nyckelbegreppen för 

att kunna följa ordinerad läkemedelsbehandling. Det innebar dels att få praktisk hjälp med 

att dela dosetter, men också att de äldre patienterna vet vart de ska vända sig när det 

uppstår problem eller om de har frågor kring sin läkemedelsbehandling. 

Distriktssköterskan ska fungera som ett stöd för den äldre patienten så att denne kan ha 

en fungerande vardag. Genom olika åtgärder ska distriktssköterskan bidra till en säker 

läkemedelshantering (Svensk sjuksköterskeförening 2019). Hälften av informanterna 

hade regelbunden kontakt med sjuksköterska eller distriktssköterska då de var inskrivna 

i hemsjukvård. De andra hade det inte, och får därför inte naturligt stöd från 

distriktssköterskan. För att distriktssköterskan ska kunna verka som ett stöd för patienten 

krävs det att den äldre patienten som har detta behov identifieras. Enligt Lagerin, 

Carlsson, Nilsson, Westman och Törnkvist (2014) erbjuder förebyggande hembesök hos 

äldre personer en enastående möjlighet att främja en säker och följsam 

läkemedelshantering. I samband med sådana hembesök används med fördel SMA - Safe 

Medication Assessment. SMA är enligt Gusdal, Beckman, Wahlström & Törnkvist 

(2011) ett instrument som kan användas av distriktssköterskan i det dagliga arbetet för att 

säkra upp äldres läkemedelshantering. När instrumentet används identifieras risker i 

patientens läkemedelshantering och relevanta åtgärder kan sättas in för att motverka dessa 

och på så vis trygga upp den äldre patientens följsamhet till ordinerad behandling (Gusdal 

et al. 2011). Ett förslag är att dessa förebyggande besök skulle kunna utföras av 

distriktsköterskor både inom hemsjukvård och på vårdcentral och att det skulle vara 

praxis att vid insättning av läkemedelsbehandling också boka in ett besök av 

distriktsköterskan för denna bedömning.  

 

Vidare framkom det i resultatet att upplevelsen av en engagerad och tillgänglig hälso- och 

sjukvård främjar följsamheten. Det synliggörs att äldre personer som upplever en god 

relation till förskrivaren är mer benägna att följa ordinerad behandling. De tycker det är 

viktigt att kunna känna ett förtroende för vården och följer mer ofta ordinationen om de 

upplever kontinuitet i vården gentemot om de ständigt har olika läkare och 

sjuksköterskor. I de fall där de äldre personerna upplever dålig kontinuitet uppstår ett 

bristande förtroende som leder till ett ifrågasättande av om förskrivaren innehar den 

kompetens som krävs. De äldre personerna vänder sig då till andra inrättningar som 

exempelvis apotek för att få hjälp och svar på frågor. Enligt distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan eftersträva att relationen till patienten 

präglas av förtroende, trygghet och tillit (Svensk sjuksköterskeförening 2019). Genom att 

göra detta kan distriktssköterskan bli patientens trygga punkt och kontakt i vården och 

därmed även bidra till att främja följsamheten. Genom att uppmuntra patientens 

delaktighet i alla delar av vården kan distriktssköterskan bidra till att patientens vård blir 

patientcentrerad. Relationen mellan distriktssköterska och patient kan i och med detta bli 

terapeutisk (Doherty & Thompson 2014).  

 

I resultatet framkom även att när personalen i hälso- och sjukvården inte upplevdes vara 

engagerad och vården var svåråtkomlig utmanades följsamheten. Exempelvis 

tydliggjordes detta av att kontaktvägarna till hälso-och sjukvården upplevdes ha 

förändrats och de äldre personerna har svårt att rent tekniskt klara av att komma i kontakt 

med hälso- och sjukvården. Ett alternativt kontaktsätt exempelvis möjligheten att ringa 

direkt till distriktssköterskan skulle möjligen kunna vara en väg till enklare 

kontakttagande för de äldre personerna. Även upplevelsen av att ständigt mötas av ny 
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personal i hälso- och sjukvården försvårar för de äldre personerna att känna att de har ett 

stödjande nätverk. Distriktsköterskan är ofta patientens fasta vårdkontakt och kan som 

den fasta punkten i vården se till att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

tillgodoses (Svensk sjuksköterskeförening 2019). Det framkom i resultatet att ha en 

kontaktsköterska att ringa till uppskattades av de äldre personerna. Detta kunde både 

underlätta kontakttagandet samt tryggheten i att veta vem som skulle svara. Många 

vårdcentraler har börjat införa äldremottagningar där personer som är 75 år eller äldre har 

möjlighet att få direktkontakt med en distriktssköterska. Vid dessa mottagningar kan de 

äldre personerna bland annat få hjälp med genomgång av läkemedel (Region Stockholm 

2016). Mot bakgrund av det som framkommit i resultatet är detta något som främjar de 

äldres följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. 

 

I resultatet framkom det hur kunskap och känslan av delaktighet påverkar följsamheten. 

God kunskap både hos den äldre personen och hälso- och sjukvård främjar följsamheten. 

I de fall där den äldre personen ej kunnat tillgodogöra sig information om sjukdom, 

symtom och/eller farmakologi utmanas följsamheten. Även Shilbayeh et al. (2018) 

beskriver att det finns en korrelation mellan god kunskap gällande läkemedelsbehandling 

och följsamheten till ordinerad behandling. Nazir et al. (2016) menar att patienter med 

kunskapsbrist inte har förståelse för sina sjukdomar och/eller symtom och därför inte kan 

förstå vikten av att följa den ordinerade behandlingen. Detta kan leda till framtida 

problem med sena komplikationer och dylika bekymmer. 

 

Även när de äldre personerna inte anser att hälso- och sjukvården innehar nödvändig 

kompetens påverkar detta följsamheten på ett negativt sätt. Enligt Banning (2004) får 

distriktssköterskan ofta bistå patienten genom att förklara och översätta det läkaren 

informerat om kring läkemedelsbehandlingen. Den metod distriktssköterskan överlag 

använder för att hjälpa patienten till följsamhet är att undervisa och ge information 

(Lagerin et al. 2014). Ett sätt för distriktsköterskan att ge denna information och 

undervisning är att se till att anpassa den efter den äldre personens individuella behov så 

att denne erhåller kunskap som är skräddarsydd för just henne/honom. 

 

I resultatet synliggjordes det att de äldre personer som ansåg att de var ett team 

tillsammans med förskrivaren upplever en delaktighet i vården och har en bättre 

följsamhet än de som beskriver att de står utanför besluten kring läkemedelsordinationen. 

Återigen synliggörs det att den personcentrerade vården är nyckeln till framgång och 

vägen till upplevd god hälsa. Vården ska utgå från patientens behov (McCance, 

MCcormack & Dewing 2011) och denne ska ses som en samarbetspartner (McCormack 

& McCance 2010, ss. 93-97). Banning (2009) menar att för att kunna skapa en god 

följsamhet hos äldre patienter krävs det att det skapas en slags allians mellan förskrivare 

och patient. Den äldre patientens medbestämmande måste synliggöras. Vidare bör det 

beslut som fattas vara förankrat hos båda parter och bör föregås av information och 

undervisning till patient så att denna har den kunskap som krävs för att kunna vara med i 

beslutsfattandet. Som distriktsköterska med förskrivningsrätt är detta något som bör tas i 

beaktande i samband med förskrivning av läkemedel till patienter. Även uppföljning av 

läkemedelsbehandling upplevdes som positivt i resultatet och påverkade följsamheten 

bland de äldre personerna på ett positivt sätt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

ska en läkemedelsgenomgång utföras årligen för de som är 75 år eller äldre och behandlas 

med läkemedel. Detta görs i syfte att förebygga fel i patientens vård och för att uppnå en 
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balans i att läkemedelsbehandlingen ska vara ändamålsenlig och korrekt (Socialstyrelsen 

2019b). Att här bjuda in den äldre personen till att vara medbestämmande är en 

förutsättning för att uppnå en god följsamhet. 

 

Positiva hälsoeffekter framkom i resultatet som ytterligare en tydlig faktor som påverkar 

följsamheten. Det finns en stark korrelation mellan att äldre personer upplever en 

förbättrad hälsa av läkemedelsbehandlingen och en god följsamhet. Även rädslan för att 

bli försämrad eller att återgå till de ursprungliga problemen om de inte följer ordinerad 

läkemedelsbehandling synliggörs i resultatet. Hälsa är en subjektiv upplevelse och som 

distriktssköterska ingår det som en av kärnpunkterna i professionen att främja hälsa och 

stödja patienterna till goda levnadsvanor (Svensk sjuksköterskeförening 2019). För att 

kunna främja hälsan är det nödvändigt att distriktssköterskan arbetar personcentrerat och 

utgår ifrån patientens livsvärld och dennes behov, och tillsammans med denne sätter upp 

realistiska mål för hur vården ska se ut och erbjuda stöd för att läkemedelsbehandlingen 

ska fungera i patientens vardag. Personcentrerad vård har även tidigare kunnat knytas till 

ökad följsamhet till överenskommen behandlingsplan (Ekman et al. 2011). Utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv som baseras på livsvärlden ses människan som en levd 

kropp (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 41). I samband med ohälsa kan tidigare 

förmågor och roller förändras. För den enskilda människan kan detta innebära att 

upplevelsen av den levda kroppen också förändras (Bullington 2006). Att i och med 

ålderdomens krämpor behöva ta läkemedel, skulle kunna läggas till listan av förändringar 

som utmanar patientens livsvärld. I resultatet framkommer att läkemedelsbehandlingen 

med tiden kommer att ses som en del av de dagliga rutinerna, något som torde minska 

upplevelsen av den som ett ingrepp i tillvaron. Lika mycket som positiva hälsoeffekter 

främjar följsamheten, innebär å andra sidan en upplevelse av negativt påverkad hälsa en 

utmaning av följsamheten. Biverkningar är en faktor som utmanar följsamheten och 

resultatet visar att de som upplever biverkningar mer frekvent inte tar sina läkemedel 

enligt ordination, något som även Vlasnik, Aliotta och DeLor (2005) menar. En del äldre 

personer upplever att de inte får svar på sina frågor om biverkningar då sjukvården inte 

har tid att prata om detta (Modig et al. 2012). Både biverkningarna i sig (Socialstyrelsen 

2019a; Socialstyrelsen 2014a) och den bristande följsamheten leder till ökade kostnader 

för sjukvården (WHO 2003).  Genom att prioritera de äldre personernas frågor kring 

biverkningar och att hjälpa dem att slippa dessa, borde sjukvården kunna bidra till en 

hållbar utveckling i alla dimensioner. Distriktssköterskan, med sin roll som den äldre 

patientens första och mest frekventa kontakt inom hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening 2019) skulle kunna stå i spetsen för detta arbete. 

 

Vidare visar resultatet att ett bristande patientperspektiv utmanar följsamheten. Det kan 

innefatta hur läkemedelsbehandlingen är utformad och upplevelsen av att den ej passar in 

i hur den äldre patienten önskar leva sitt dagliga liv. Det kan också innebära rent praktiska 

problem som att det är svårt att få ut läkemedel ur förpackningar. De flesta av de äldre 

patienter som medverkat i studien använder fler än fem läkemedel parallellt. Att 

behandlas med så många läkemedel kallas polyfarmaci, vilket är en riskfaktor för 

biverkningar och interaktioner mellan olika läkemedel (Midlöv & Kragh 2015, ss 1167-

1168; Socialstyrelsen 2011; Socialstyrelsen 2014a). I en studie gjord av De Guzman et 

al. (2019) utpekas patientundervisning som den viktigaste åtgärden för att öka 

följsamheten vid polyfarmaci hos äldre patienter. Vidare menar De Guzman et al. (2019) 

att denna sorts undervisning ofta förbises från vårdgivare till följd av olika hinder som 
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exempelvis tidsbrist eller bristande kompetens inom kommunikation eller didaktik. I 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan (Svensk sjuksköterskeförening 2019) 

beskrivs att distriktssköterskan ska ha utökade kunskaper inom kommunikation och 

vårdpedagogik och därför borde distriktssköterskan vara ett lämpligt stöd för den äldre 

patienten i samband med läkemedelsbehandling och på så sätt hjälpa dem till en ökad 

följsamhet. Bristande patientperspektiv tydliggörs även i problemet med att läkemedel är 

kostsamt. Dock framkom det i resultatet att detta inte påverkade följsamheten, till skillnad 

från i tidigare studier där det kunde ses som en orsak till att patienter inte tog sina 

läkemedel (Wang et al. 2006; Buanbeng, Matowe & Rhule-Plange 2004). En orsak till att 

denna skillnad kan vara att dessa tidigare studier är gjorda i länder med en annan 

ekonomisk hantering kring läkemedel. I Sverige finns högkostnadsskydd och läkemedel 

på recept kostar inte mer än 2300 kronor om året i skrivande stund (eHälsomyndigheten 

2019). Vidare beskrivs det i resultatet att generika, alltså ett billigare läkemedel som 

innehåller samma verksamma substans som originalläkemedlet (Janusinfo 2019), utgör 

ett stort problem för följsamheten. Bar-Dayan, Shotashvily, Boaz och Wainstein (2017) 

menar att det stora utbudet av generika och märkesurval som finns på marknaden idag 

ökar risken för misstag i samband med läkemedelskonsumtion. I ett hållbarhetsperspektiv 

är generika ett bra alternativ för att upprätthålla en god ekonomi i samhället. Att betala 

mindre för samma innehåll kan ju tyckas vara ett självklart val. Men i kontexten där den 

ekonomiska vinningen av generika står i konflikt med den ekonomiska förlusten vid 

felaktig läkemedelsanvändning och den stora kostnad detta medför för samhället genom 

onödiga sjukhusinläggningar samt den sociala dimensionen där lidandet hos individen 

innefattas, kan frågan uppstå om det verkligen är en god idé att använda generika.  

 

FN:s tolfte globala mål handlar om hållbar konsumtion och produktion och behandlar 

bland annat vikten av att hålla nere mängden avfall i världen (United Nations 

Development Programme 2015). I resultatet framkom det att läkemedelsförpackningar 

som blisterförpackningar innebär svårigheter att hantera för äldre patienter. Och ett sätt 

att minska mängden avfall skulle kunna vara att istället för blisterförpackningar använda 

burkar där detta är möjligt. Som distriktsköterska är det en god idé att vid förskrivning 

välja preparat med en lämplig förpackning och även i kontakt med andra förskrivare 

påpeka denna aspekt i samband med förskrivning. Vidare framkom det i resultatet att det 

händer att vissa läkemedel hamnar i soporna då de medför besvärliga symtom för de äldre 

personerna. Även kemiskt avfall ingår i de globala målen (UNDP 2015) och att dessa ska 

minskas för att minimera negativa konsekvenser på miljön och mänskligheten. Genom 

att hjälpa den äldre personen och ge det stöd som denne behöver för en god följsamhet 

till den behandling som ordineras, minskar risken att detta inträffar. Om den äldre 

personenen dessutom är ansluten till Apodos har den mindre mängder läkemedel hemma 

(för någon/några veckor), gentemot om patienten har stående förpackningar med 

läkemedel som då räcker en längre tid. Vid läkemedelsändringar är det därmed mindre 

mängder läkemedel som behöver kasseras vid anslutning till Apodos än annars.  

 

Kliniska implikationer  

• Författarnas förhoppning är att komplexiteten med den bristande följsamheten ska 

synliggöras i hälso- och sjukvården och att de äldre patienterna ska göras delaktiga 

i sin läkemedelsbehandling. Detta kan ske genom ett personcentrerat arbetssätt. 
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• En bättre kommunikation och kunskap kring läkemedelsbehandlingen krävs och 

ett förslag för att öka möjligheten till en god följsamhet är att distriktsköterskan 

ställer frågan till den äldre patienten vad denne behöver för stöd kring sin 

läkemedelsbehandling. Denne behöver också få utbildning i hur läkemedel 

fungerar och vad de är till för. Även frågan om den äldre patienten är nöjd med 

nuvarande behandling eller om det finns biverkningar som påverkar det dagliga 

livet bör ställas vid läkemedelsgenomgångar eller dylikt. 

• Vid förskrivning bör reflektion ske över val av förpackning och om den är 

hanterbar för patienten. 

 

SLUTSATSER 

Sveriges äldre befolkning ökar och deras läkemedelsbehandling likaså. Följsamheten till 

ordinerad läkemedelsbehandling är låg och för att som distriktsköterska kunna hjälpa och 

stödja de äldre patienterna till en bättre följsamhet är det av stor vikt att arbeta 

personcentrerat och hälsofrämjande. Genom en ökad följsamhet påverkas den hållbara 

utvecklingen positivt inom samtliga dimensioner. Vid ökad följsamhet kan den 

ekonomiska belastningen på samhället minska. Genom en ökad hälsa samt en känsla av 

delaktighet och inkluderande gynnas den sociala utvecklingen. En ekologisk hållbarhet 

främjas genom att belastningen på naturen minskas genom att läkemedel och kemiska 

substanser kastas i mindre utsträckning. I studien framkommer att äldre personer upplever 

att det finns ett antal faktorer som främjar följsamhet och utmanar följsamhet. De faktorer 

som främjar följsamhet är stödjande resurser, en tillgänglig och engagerad hälso- och 

sjukvård, kunskap och delaktighet samt positiva hälsoeffekter. Faktorer som utmanar 

följsamhet är bristande patientperspektiv, en svårtillgänglig hälso- och sjukvård samt 

kunskapsbrist. Distriktssköterskans kompetens samt verksamhetsområde i vården utgör 

bra förutsättningar för att hjälpa äldre personer att motverka de faktorer som utmanar 

följsamheten och understödja de faktorer som främjar följsamheten. Genom detta kan 

distriktssköterskan hjälpa den äldre personen till en bättre hälsa samt bidra till en hållbar 

utveckling i samhället. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vidare forskning som skulle kunna vara aktuellt inom området är studier som undersöker 

hur distriktssköterskan ser på den äldre patientens följsamhet, sin egen roll som stöd i 

sammanhanget samt praktiska möjligheter för detta. Även kvantitativ forskning där 

antalet äldre personer som följer ordinerad läkemedelsbehandling synliggörs samt vilka 

hjälpmedel/stöd dessa har hade varit av intresse. 
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Bilaga 1, Information till informanter 

Information angående ett examensarbete om äldre och 

läkemedel  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete “Äldres upplevelse av vad som 

påverkar följsamheten till läkemedelsordination” 2019:73. Vi är två sjuksköterskor som 

studerar på distriktssköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Syftet med studien är att ta reda på vad personer över 70 år upplever påverkar deras 

följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. Vi söker personer som är över 70 år 

som sköter sina läkemedelsintag självständigt. Vi arbetar bland annat i hemsjukvården i 

Borås och kommer att söka informanter knutna till denna verksamhet, men även på 

andra platser. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Vi genomför en intervju där du kommer få berätta om vad du upplever påverkar hur du 

följer den ordination din läkare givit dig. Intervjun spelas in. Som deltagare i studien 

innebär det att konfidentiellt delta i intervjun. Intervjun beräknas ta mellan 40-60 

minuter och utförs i ditt hem, eller på annan plats du väljer. 

Resultatet från intervjuerna analyseras sedan och sammanställs i vårt examensarbete. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 

och det kommer inte heller att påverka din vård eller behandling. För att delta behöver 

du lämna ditt samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 

nedan]. 



 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 

examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning.  

Det datamaterial som samlats in, bakgrundsinformation, intervjuer och eventuella 

fältanteckningar, kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt 

varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 

första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 

välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 

med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Författare: Madelen Glyckberg och Anna Wallenborg (I originalet angavs författarnas 

telefonnummer och mailadresser.) 

Handledare: Elisabeth Lindberg (I originalet angavs handledarens mailadress.) 

Samtycke om deltagande 

Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 

till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 

ovan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum och handledares namnteckning 

[Symbol]---------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:dataskydd@hb.se


 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet “Äldres upplevelse av vad som påverkar 

följsamheten till läkemedelsordination” 2019:73 och att uppgifter om mig samlas in och 

behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum 

  



 

Bilaga 2, Tillstånd från verksamhetschef 

Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling  

Vi är två sjuksköterskor, Madelen Glyckberg och Anna Wallenborg, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.   

 I våra arbeten som sjuksköterskor i hemsjukvård möter vi många äldre personer som är 

ordinerade flertalet läkemedel. Tidigare forskning visar på att följsamheten till 

ordinationen i många fall brister, med risk för både ökat lidande för patienten samt 

ökade kostnader för samhället som följd. Något som endast är sparsamt undersökt är 

dock patientens perspektiv. Vad anser patienten själv påverkar hur och om ordinationen 

följs? Syftet med vårt examensarbete är därför att undersöka vad äldre patienter 

upplever påverkar deras följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling. Förhoppningen 

är att intervjua sammanlagt åtta-tio deltagare.   

 Datainsamlingen kommer att göras i form av kvalitativa intervjuer som ljudinspelas 

och därefter skrivs ut. Vi vänder oss till patienter över 70 år inskrivna i hemsjukvård 

som sköter sina läkemedel självständigt. Personer med någon form av kognitiv 

nedsättning kommer ej att inkluderas i studien. Intervjuerna kommer att genomföras i 

deltagarens hem eller enligt överenskommelse. Medverkan är frivillig och kan när som 

helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och enskilda 

deltagare kan inte spåras i publicerat material.  

 För att underlätta för oss i samband med vårt examensarbete uppskattar vi svar om 

godkännande av datainsamling senast v 38. 

 Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Hälsningar  

Madelen Glyckberg & Anna Wallenborg (I originalet angavs författarnas 

telefonnummer och mailadresser.) 

Handledare  

Elisabeth Lindberg, universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i 

Borås (I originalet angavs handledarens mailadress.) 

  



 

Godkännande  

  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Madelen Glyckberg och Anna 

Wallenborg genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

  

____________________/_____________________ Datum/ort  

  

__________________________________________ Namn  

  

__________________________/_______________________________/____________

Titel/Verksamhet/Ort 

  



 

Bilaga 3, Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

1. Berätta litegrand om dig själv. 

 

2. Kan du berätta vilka läkemedel du tar? Vet du varför du tar dessa olika 

läkemedel? 

 

3. Hur tänker du kring att ta dina läkemedel? Har du någon speciell rutin kring ditt 

läkemedelsintag? 

 

4. Kan du berätta hur ditt liv påverkas av läkemedelsbehandling. 

 

5. Följer du ordinationen till punkt och pricka? Vad tycker du underlättar/försvårar 

för dig att följa ordinationen? 

 

6. Vet du vad som händer om du inte tar dina läkemedel eller om du tar för mycket 

av dem? Var har du fått den informationen? 

 

7. Kan du berätta om något tillfälle när något har gått fel när det gäller dina 

läkemedel? 

 

8. Vad får du för stöd och hjälp kring din läkemedelsbehandling? Vet du vart du 

ska vända dig om du upplever några problem? 

 

9. Är din läkemedelsbehandling optimal eller skulle den kunna se ut på något annat 

sätt för att vara bättre? 

 

10. Har du fler tankar kring din läkemedelsbehandling eller om läkemedel i 

allmänhet som du vill berätta om? 

 


