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Sammanfattning  
 
Många äldre patienter har idag flera sjukdomar och många läkemedel eftersom detta är den 
vanligaste behandlingsformen. Med antal läkemedel ökar risken för läkemedelsbiverkningar samt 
sämre livskvalitet och välbefinnande för patienten. Läkemedelsgenomgångar är till för att se över 
vilka läkemedel patienten använder och varför dessa läkemedel är ordinerade. Även nyttan och 
risker för läkemedelsbiverkningar ses över.  

Syftet är att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av läkemedelsgenomgångar hos äldre 
patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården. För att uppnå syftet i denna studie har 
författarna använt sig av kvalitativ metod med induktiv ansats. Datainsamlingen genomfördes med 
halvstrukturerade intervjuer med sju distriktssköterskor och tre sjuksköterskor inom olika stadsdelar 
i en stad i Västra Götaland. Studien visar att distriktssköterskans erfarenheter av 
läkemedelsgenomgångar inom hemsjukvård och särskilda boenden är att det finns brister och hinder 
som kan påverka patientsäkerheten. Studien visar också att distriktssköterskor känner stort ansvar 
när det kommer till patientens läkemedelsanvändning, livskvalitet och välmående. Vidare saknas 
det ordentliga riktlinjer och ansvarsuppdelning vid läkemedelsgenomgångar. Studien visar även att 
ökad läkemedelsanvändning kan påverka miljö negativt samt att läkemedelsbiverkningar innebär 
onödiga kostnader för samhället och onödigt lidande för patienten.  

 

 
Nyckelord: äldre, patienter, läkemedel, distriktssköterska, läkemedelsbiverkningar, 
läkemedelsgenomgång. 
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INLEDNING 
I vårt arbete som sjuksköterskor inom akutsjukvård möter vi äldre patienter som har 
många läkemedel. Dessa äldre vårdas hos oss en kort tid vilket ger begränsade 
möjligheter till att uppmärksamma eventuella läkemedelsbiverkningar eller att 
genomföra läkemedelsgenomgångar. Även under vår Verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) inom hemsjukvård och särskilt boende som ingår i specialistutbildning med 
inriktning mot distriktssköterska har vi kommit i kontakt med äldre patienter som har 
”långa läkemedelslistor”. Med antalet läkemedel ökar risken för 
läkemedelsbiverkningar, speciellt hos äldre. Enligt Grafström och Nilsson, (2010, ss. 
75-77) utgör läkemedel basen i sjukvården och läkemedelsanvändningen ökar med 
stigande ålder. Det saknas forskning på äldre patienter och multisjuka individer idag 
som leder till att många äldre patienter ordineras mediciner som inte är lämpliga. 

Läkemedelsgenomgångar är till för att bedöma nytta och risker med patientens 
läkemedelsbehandlingen och det åligger den kommunala hälso- och sjukvården att 
genomföra läkemedelsgenomgångar då dessa möjliggör uppföljning av patientens 
välbefinnande. Tanken med studien är att ta del av distriktssköterskans erfarenheter av 
läkemedelsgenomgångar och lyfta fram dessa. Förhoppningsvis skapas det en större 
förståelse för dessa erfarenheter så att studiens resultat kan spridas vidare. 

 

BAKGRUND 

Distriktssköterskans vårdande roll 
Läkemedelsbehandling är viktig för patienternas bättre hälsa och en högre livskvalitet. 
Idag finns det dock mycket att göra gällande äldre patienters läkemedelsbehandling 
eftersom de äldre patienterna använder många olämpliga mediciner som ordineras av 
framförallt läkare (SBU, 2009, s. 15). De äldre patienternas organfunktioner försämras 
med åldrandet eller med sjukdom. Det är av stor vikt att vid läkemedelsbehandling ha 
detta i åtanke och ha en helhetsbild av patientens tillstånd. Vid ordinationer av nya 
mediciner är det av stort värde att tänka på hur patientens olika organsystem kommer att 
påverkas av dessa mediciner och inte bara tänka på pågående symtom eller ohälsa. 
Denna helhetsbild är viktigare att ha ju äldre patienten är och på så sätt bör det tas i 
beaktning även om hur patientens livskvalitet kommer att påverkas. Det är viktigt också 
att ta hänsyn till patientens mentala tillstånd samt inkludera patienten och ibland även 
närstående och försöka värdera om hur patientens livskvalitet kommer att påverkas med 
och utan mediciner. Patienten har rätt till sitt integritet och värdighet som person och 
skall vara inkluderad i alla beslut kring sin behandling och mål för behandlingen skall 
vara en förbättrad livskvalitet (SBU, 2009, ss. 42-45). 

Ur vårdvetenskapligt perspektiv innebär hälsa välbefinnande det vill säga att patienten i 
allmän mening mår bra, kan leva det livet som han eller hon vill och fullfölja olika 
projekt i livet som varje människa är i behov av. Detta är viktigt för människan för att 
kunna känna att hon eller han lever ett gott liv (Dahlberg & Segersten, 2010, s. 62). 
Vidare skriver Dahlberg och Segersten (2010, ss. 103-104) att vårdvetenskapen 
karakteriseras, utöver hälsa och vårdandets mål, även av ett patientperspektiv som 
innebär att patienten står i centrum för vårdandet. Det innebär även att patienten anses 
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vara en expert på sig själv. Vårdare är professionella vårdgivare men det är bara 
patienten som vet hur hon eller han vill ha det och det är viktigt att respektera detta. Ett 
vårdvetenskapligt vårdande syftar till att stödja individens hälsoprocesser och 
patientperspektivet hjälper vårdaren att uppnå detta. Patientperspektivet skall även 
betraktas ur ett etiskt perspektiv och ställa krav på vårdaren vilket innebär att när 
patienten behöver vård har vårdgivaren skyldighet att ombesörja så god vård som 
möjligt. Vidare menar Dahlberg och Segersten (2010, ss. 126-128) att vårdande 
påverkar patientens värld. Kompetenta vårdare vill förstå hur sjukdom, hälsa, lidande 
och vårdande upplevs av patienten och vill vara ett stöd i patientens hälsoprocesser. 
Vårdare måste dock ha en stadig teorigrund för att klara av att stödja dessa 
hälsoprocesser. Vårdare måste ha kunskap och skicklighet för att kunna uppfatta vad 
som upplevs som hälsa och välbefinnande eller ohälsa av patienten som hon vårdar. 
Vidare är det viktigt att ha kunskap om hur patienterna skall inkluderas i sin behandling. 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 4§ skall de äldre patienterna leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande (Riksdagen, 2014). Välbefinnande kan vara en 
förutsättning för att den äldre patienten skall kunna ha en fortsatt värdig tillvaro. 
Välbefinnande bör betyda att patienten skall känna meningsfullhet och trygghet och 
eftersom den handlar om patientens känslor är det svårt för vårdpersonalen att lova 
välbefinnande till den äldre patienten. Det är dock viktigt att stötta den äldre patienten 
och understödja hans eller hennes välbefinnande. Den äldre patienten har, oavsett sin 
ålder, rätt till att leva sitt liv utifrån sina egna förutsättningar. Därför måste 
vårdpersonalen medvetet stödja den äldre patienten till en värdig tillvaro och ett gott 
välbefinnande (SOU, 2008, ss. 110-111). Välbefinnande, hälsa, sjukdom och lidande 
äger rum i och genom livsvärlden och ett vårdande som inte förstår eller kan möta 
livsvärlden är inget riktigt vårdande. Genom att som vårdare ha patientfokus, har 
vårdaren livsvärlden som grund. Vårdaren anstränger sig att se och förstå hur hälsa, 
lidande, sjukdom och vård upplevs av patienter. Genom att ha livsvärlden som grund får 
vårdare också verktyg för att kunna hjälpa patienten. Vårdaren får också inkludera sina 
och de närståendes synvinklar i vårdandet. I patientens värld är både vårdare och 
anhöriga närvarande och patientperspektiv och livsvärld kan inte åtskiljas (Dahlberg & 
Segersten, 2010, ss. 126-128). 

 

Äldre och läkemedel  
De äldre patienternas läkemedelsanvändning har ökat markant de senaste 20 åren, och 
det kan förklaras genom framtagning av nya läkemedel för att behandla olika 
sjukdomar. Detta leder i sin tur till läkemedelsrelaterade problem som biverkningar och 
interaktioner. De äldre patienterna har flera olika sjukdomar med fysiologiska 
förändringar som bidrar till att de är mer känsliga för vissa läkemedel (Socialstyrelsen, 
2011 s. 6). Multimedicinering är ett stort problem i Sverige idag och har fördubblats 
från år 1992 till år 2002 (Grafström & Nilsson, 2010 s. 89). Enligt WHO definieras 
läkemedelsbiverkning som en skadlig och oönskad effekt på ett läkemedel som inträffar 
vid normal dosering (Läkemedelsverket, 2014). I en register studie analyserades data 
från ett läkemedelsregister under tre månaders period och urvalet bestod av patienter 
över 75 år. Resultatet visade att det fanns samband mellan antalet läkemedel och 
sannolikheten för läkemedelsinteraktioner. Denna sannolikhet ökade med patientens 
ålder (Johnell & Klarin, 2007, ss. 912-913). I en klinisk retrospektiv studie undersöktes 
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40 patienter som var inlagda på två geriatriska avdelningar. Det framkom att 14 
patienter hade läkemedelsbiverkning som orsak för sjukhusinläggning. Ökad 
förskrivning av läkemedel leder till att de äldre patienterna oftare drabbas av 
läkemedelsbiverkningar och därför läggs in på sjukhus (Esbjörn, End-Rodrigues, 
Thylén & Bergman, 2008, ss. 2338-2340).  

I en studie av Fryckstedt och Asker-Hagelberg (2008, ss. 894-897) undersöktes, under 
en tio veckors period, alla patienter som blev inlagda på sjukhus. Det gjordes en 
retrospektiv uppföljning i samarbete med akutkliniken och klinisk farmakologi. 
Journalerna granskades av akutläkare och av klinisk farmakolog. I studien framkom att 
var tredje inläggning berodde på läkemedelsrelaterade problem där 
läkemedelsbiverkning var den vanligaste orsaken. Sjukhusvistelserna var i medel åtta 
dygn och det konstaterades att 60 procent av fallen kunde ha förebyggts. Beräkningar 
visade att om antalet inläggningar minskades med 25 procent skulle vårdtiderna kortas 
ner och på så sätt sparas 1,6 miljoner kronor på en månad och på ett år 19,2 miljoner 
kronor. Detta innebär att dessa sjukhusinläggningar kan förebyggas och leda till 
minskade vårdkostnader (Fryckstedt & Asker-Hagelberg, 2008, ss. 894-897). I en 
tvärsnittsstudie av Odar-Cederlöf, Oskarsson, Öhlén, Tesfa, Bergendal, Helldén och 
Bergman (2008, ss. 890-891) beror 96 procent av 115 äldre patienternas 
sjukhusinläggningar av dos- eller koncentrationsberoende läkemedelsbiverkningar, där 
kardiovaskulära läkemedel var vanligaste orsaken. I en annan tvärsnittsstudie av Milos, 
Bondesson, Magnusson, Jakobsson, Westerlund och Midlöv (2014, ss. 1-3) samlades 
data från patienters elektroniska medicinlistor. Författarna jämförde de äldre 
patienternas medicinlistor med antalet fallolyckor och kom fram till att patienter som 
ordinerades potentiella fallriskhöjande läkemedel hade också större risk för att falla. 
Resultatet visade att det fanns ett klart samband mellan psykofarmaka och fallolyckor. 
Ju fler olika psykofarmaka patienten hade desto större risk för allvarliga fallolyckor. 
Detta var mest vanligt på äldreboende.  

 

Läkemedelsgenomgång  
Socialstyrelsen har sammanställt vägledning och verktyg för att kunna genomföra 
läkemedelsgenomgångar och detta i sin tur skall leda till ökad patientsäkerhet 
(Socialstyrelsen, 2013, s. 7). Det är viktigt med anvisningar för läkemedelsgenomgång 
eftersom farmakologisk behandling är den vanligaste behandlingsformen vid olika 
sjukdomstillstånd idag. Under senaste 20 åren har det skrivits ut allt mer läkemedel till 
äldre patienter, en ökning med över 60 procent, och detta i sin tur har ökat 
sjukhuskostnaderna. Läkemedelsbiverkningar har lett till att akuta sjukhusinläggningar 
har ökat bland äldre med 10-30 procent och oberoende studier visar att hälften av dessa 
läkemedelsbiverkningar kunde ha undvikits genom ordentliga läkemedelsgenomgångar 
(Socialstyrelsen, 2013 s. 9). 

En enkel läkemedelsgenomgång skall erbjudas till patienter, som är 75 år och äldre och 
har minst fem läkemedel, när de besöker en läkare, vid inskrivning i sluten vård och 
hemsjukvård eller när patienten flyttar in på ett särskilt boende. Fortsättningsvis skall en 
enkel läkemedelsgenomgång erbjudas minst en gång per år om patienten är inskriven i 
hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende. Under en enkel läkemedelsgenomgång 
skall det ses över vilka läkemedel som är ordinerade och varför de är ordinerade. Det 
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skall ses över vilka läkemedel som patienten verkligen använder och om patienten 
använder några andra läkemedel. Medicinlistans korrekthet skall bedömas och det skall 
kartläggas om läkemedelsbehandlingen är säker och lämplig för patienten. En fördjupad 
läkemedelsgenomgång skall erbjudas till patienter som har haft en enkel 
läkemedelsgenomgång och har kvarstående läkemedelsrelaterade problem (SOSFS 
2000:1). Strukturerad eller fördjupad läkemedelsgenomgång är en arbetsmetod genom 
vilken en patients användning av läkemedel följs upp, omprövas och analyseras. Detta 
görs på ett strukturerat och förutbestämt sätt. För att detta skall kunna utföras är det 
viktigt att en enkel genomgång är gjord (Socialstyrelsen, 2013, s. 20). Vid en fördjupad 
läkemedelsgenomgång skall det undersökas att det finns en indikation till ordinerade 
läkemedel och att terapieffekten är tillfredsställande. Vidare skall läkemedelsdoseringen 
bedömas i relation till patientens kroppsliga funktioner. Nyttan kontra risken för 
läkemedelsbiverkningar eller interaktioner skall bedömas. Även nyttan med läkemedel i 
relation till patientens övrig medicinering skall ses över. Det är en läkarens ansvar att 
läkemedelsgenomgång genomförs och läkaren skall om det finns behov samarbeta med 
andra professioner för att kunna genomföra detta på bästa sätt. Efter en fördjupad 
läkemedelsgenomgång skall läkare dokumentera i patientens journal vilka ändringar 
som är gjorda, målen för läkemedelsbehandling, tiden för uppföljning och även vem 
som skall ansvara för att denna följs upp (SOSFS 2000:1).  

En studie rapporterar att utvärdering av symptomskattning gjordes innan och efter 
läkemedelsgenomgång och det visade att 34 procent hade positiva effekter medan hos 
58 procent sågs det ingen förändring. I denna studie undersöktes 17 äldreboenden under 
två års tid där läkemedelsgenomgångar genomfördes på distans via skriftlig rådgivning 
av en apotekare och geriatriker. Efter läkemedelsgenomgången där antalet tabletter 
minskades, fick de äldre patienterna minskade kostnaden av läkemedel med 1400 
kr/patient per år (Kragh & Rekman, 2005, ss. 1143-1146). I en annan studie visade sig 
att efter läkemedelsgenomgång med en farmaceut minskade sjukhusinläggningar och 
besök på akuten (Reidt, Larsson, Hadsall, Blade & Branstad, 2014, ss. 149-150). Även 
Borg, Johansson, Lundborg och Fastbom (2011, ss. 606-608) har kommit fram till att 
efter en strukturerad läkemedelsgenomgång där läkemedel togs bort mådde 48 procent 
av patienter bättre vid en uppföljning efter sex månader än innan 
läkemedelsgenomgången. För 50 procent av patienterna var livskvaliteten likadan även 
efter läkemedelsändringar och bara två procent av patienterna upplevde må sämre efter 
läkemedelsgenomgången. Detta innebär att det finns en koppling mellan minskning av 
ordinerade läkemedel och en ökad livskvalitet hos patienterna. 

  

Dokumentation 
Äldre patienter har ofta flera olika sjukdomar och har flera läkare som skriver ut 
läkemedel. Det är av stor vikt att alla professioner samarbetar för att patienten skall få 
god vård och att behandlingen följs upp. Ansvarsfördelningen måste vara tydlig och 
bestämmas lokalt så att det inte finns några tveksamheter (Socialstyrelsen, 2013, s. 7). 

En gemensam läkemedelslista som är en elektronisk översikt över patientens aktuella 
läkemedel skall vara tillgänglig för alla berörda instanser. Att ha gemensam översikt 
över patientens mediciner ökar patientsäkerheten och har önskats länge (LOK, 2009). 
Redan 2004 gav Socialstyrelsen sitt stöd till förslaget om en gemensam läkemedelslista 



  5 

så att alla som har förskrivarrätt skall kunna komma åt patientens aktuella ordinationer, 
om patienten tillåter detta (Socialstyrelsen, 2004, s. 61). Idag när det finns möjlighet att 
få tillgång till en gemensam läkemedelslista är det av stor vikt att vårdgivare 
tillsammans med patienten har ett gemensamt mål kring arbetssätt och ansvar (LOK, 
2009). En nationell gemensam lista är behövlig och under utveckling. Den kommer att 
vara en del av journalen och huvudkälla till de aktuella ordinationerna 
(Regeringskansliet, 2014). Esbjörn et al. (2008, s. 2341) är inne på samma linje och 
menar att en gemensam medicinlista hade minskat risken för felmedicinering.  

Forskningen visar att det finns brister i kommunikationen och överföringen av 
patientens läkemedelsordinationer mellan primärvården och sjukhus. Dosdispenseringen 
som egentligen skall minska patienters felmedicinering visade sig innebära större risk 
för bristande medicinöverföring mellan olika instanser (Midlöv, Bergkvist, Bondesson 
Eriksson & Höglund, 2005, s.118) dock har alla vårdgivare ett gemensamt ansvar att 
patientens läkemedelslista är aktuell (Läkemedelsverket, 2014, s. 1459). Med patientens 
medgivande finns det idag möjlighet att ha en gemensam journalföring. En nationell 
patientöversikt (NPÖ) är under arbete. Genom denna kommer alla instanser, med 
patientens medgivande, kunna ha tillgång till patientens journal och överkänslighet 
inklusive läkemedelsordinationer och uthämtade mediciner från apotek 
(Läkemedelsverket, 2014, s. 1460).  

 

Distriktssköterskan inom den kommunala hälso- och sjukvården  
Sedan Ädelreformen 1992 har hemsjukvården gått igenom förändringar och är 
fortfarande en verksamhet som ökar. Dessa förändringar innebär att kraven på olika 
insatser i hemmet har blivit större genom att allt fler sjuka patienter skrivs ut från 
sjukhus och skall vårdas hemma. Kommunens hemsjukvård har fått mer ansvar och 
krav som leder till att det måste finnas personal lätt att nå dygnets alla timmar. 
Utredningar visar dock att tillgängligheten till läkare och sjuksköterskor inte är 
tillfredsställande vilket kan hota patientsäkerheten. Vidare har sjuksköterska i 
hemsjukvården ofta ansvar för många delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
som är helt oacceptabelt enligt Socialstyrelsens delegeringsföreskrifter (Socialstyrelsen, 
2008, ss. 6-9). 

Distriktssköterskans ansvar är att se hela människan, det vill säga ha ett holistiskt 
perspektiv. Vidare skall distriktssköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och arbeta 
hälsofrämjande genom att stötta patienterna till en god hälsa. Att arbeta holistiskt 
innefattar patienter, deras omgivning, samhälle samt politiska och ekonomiska faktorer. 
Distriktssköterskan skall arbeta evidensbaserat det vill säga arbeta efter en grund inom 
vetenskapen och använda sig av beprövad erfarenhet samt följa lagar och riktlinjer 
(DSF, 2008).  

Nordin Olsson, Wätterbjörk och Blomberg (2014, ss. 153-158) intervjuade 16 
sjuksköterskor som arbetade på äldreboenden om hur de uppfattade sin yrkesroll, 
speciellt vad det gäller de äldre patienternas medicinering. Studien visade att när 
sjuksköterskan utövade sitt arbete inom den äldre omsorgen var det vanligt att hon eller 
han upplevde sin yrkesroll som en odefinierad sådan. Detta ledde till att sjuksköterskan 
intog olika roller eftersom det saknades organisatoriskt ledarskap angående de äldre 
patienternas medicinering och omvårdnad. I en explorativ studie av Nilsson, Lundgren 
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och Furåker (2009, ss. 543-548) samlades data från dagböcker skrivna av 34 
sjuksköterskor i Västsverige. Studien visade att sjuksköterskans arbete inom den 
kommunala hälso- och sjukvården var mångfacetterat och innefattade bland annat 
bedömning och uppföljning av patientens hälsa samt utförande av olika behandlingar, 
medicinhanteringar, undervisning och administration. Den vanligaste av dessa 
sjuksköterskeuppgifter var bedömning av patientens hälsa. Sjuksköterskans roll var 
även att prata med patienten och stötta och ge trygghet. 

 

Det fria vårdvalet  
År 2009 fick landstinget tillfälle att planera ett fritt vårdval i primärvården genom lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) som innebär att vårdgivarna konkurrerar om 
patienterna och att landstinget inte har bestämmanderätt om var vården skall utföras. 
Detta trädde i kraft år 2010. Tanken med det fria vårdvalet var att förbättra 
kontinuiteten, framkomligheten samt stödja patientens egna val av primärvårdsläkare 
(Riskrevisionen, 2014, s. 26). I en studie av Holmberg och Ekström (2012, ss. 2-3) som 
sammanfattade utvärderingsresultat av Vårdval Kronberg, skickades det ut genom 
baslinjekartläggning enkäter till patienter och personal och verksamhetscheferna 
intervjuades. Detta utfördes tre år efter vårdvalets införande. Resultatet visar att 
patienterna var mycket nöjda medan personalen upplevde försämring på grund av den 
bemanning kontra den arbetsbelastning som distriktssköterskorna hade. 
Distriktssköterskorna upplevde att de inte kunde ge god vård. Antalet vårdcentraler 
ökade, patientantalet ökade och det anställdes fler läkare men distriktssköterske- 
bemanningen var den samma. 

Patientens behov av kontinuitet och trygghet skall tillfredsställas av vården enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (Riksdagen, 2014a). Inom primärvården skall kontinuiteten 
garanteras och patienten erbjudas en valfrihet att kunna välja en fast läkarkontakt. Detta 
åligger en verksamhetschef att genomföra. Kvaliteten och kontinuiteten i vården 
försämras vid användning av inhyrda läkare. Hyrläkare har sämre möjlighet att bekanta 
sig med sina patienter i förhållande till fast anställd personal. Det har också framkommit 
att hyrläkare är mindre villiga att följa socialstyrelsens riktlinjer. Patienterna är i sin tur 
mindre följsamma till hyrläkarens ordinationer (Riskrevisionen, 2014, ss. 51,57).  

 

Miljö och läkemedel  
Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att riskera kommande generationers 
tillfälle att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling omfattar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensioner som skall gemensamt befrämja och stärka varandra 
(Regeringskansliet, 2015). Läkemedel utgör en risk för miljön och det innefattar alla 
steg från forskning till avloppsrening där även framställning, försäljning och 
användning ingår. Läkemedelsanvändningen bidrar till det övervägande utsläpp av 
läkemedelsrester. Via till exempel urin kan läkemedelssubstanser hamna i 
avloppssystemet och även i vattendragen om de inte elimineras i reningsverket. Alla 
läkemedel som sätts in skall vara av nytta för patienten. Vid val av medicin är det av 
stor vikt att välja den som är bäst ur miljösynpunkt (Fass, 2014). Läkemedelsföretag tar 
i beaktande hur miljön påverkas när nya läkemedel tas fram (Fass, 2014a). Det är idag 
oklart om hur läkemedelsrester påverkar miljön och hur det kommer i framtiden att 
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påverka människors hälsa men riskanalysen som har gjorts påvisar att 
läkemedelsanvändning för med sig en risk att förorena dricksvatten och ge upphov till 
negativa långtidseffekter på miljön (Nationell läkemedelsstrategi, 2013, s. 32). 
Reningsverken är inte utrustade idag för att ta hand om läkemedelsresterna som i sin tur 
når ut till vattendrag. Halterna är förvisso låga här i Sverige men kan ändå leda till 
miljöeffekter. Forskarna har konstaterat att höga halter i andra länder av 
läkemedelsrester i avloppsvattnen har stora effekter på miljön och även befolkningens 
hälsa (Larsson, 2012, ss. 750-753).  

 

PROBLEMFORMULERING 
Många äldre patienter har idag flera sjukdomar och många läkemedel eftersom detta är 
den vanligaste behandlingsformen. Större antal läkemedel ökar risken för 
läkemedelsbiverkningar samt sämre livskvalitet och välbefinnande för patienten. De 
äldre patienterna blir ofta utskrivna med nya mediciner och ansvaret hamnar hos den 
kommunala hälso- och sjukvården. Brist på kommunikation mellan olika vårdinstanser 
när patienter flyttas leder ofta till att deras läkemedelslistor inte stämmer. Enligt SBU 
(2009, ss. 15, 44) medför detta också stora kostnader för samhället eftersom 
sjukhusinläggningar ökar. Det är inte vanligt idag med forskning på sköra och sjuka 
äldre patienter och hur de påverkas av läkemedel vilket innebär att sjukvården har större 
ansvar på sig att genomföra läkemedelsgenomgångar och följa upp dessa. 

Det är viktigt att patienten står i centrum för vårdandet och att vårdaren stödjer 
patientens hälsoprocesser. För att kunna fullfölja detta och hjälpa patienten är det viktigt 
att arbeta evidensbaserat och ha kunskap om hur distriktssköterskor upplever 
läkemedelsgenomgångar.  

 

Frågeställningar 
 
Vilka utmaningar/hinder finns det i utförandet av läkemedelsgenomgång? 

 

Efterföljs regler och riktlinjer? 

 

SYFTE 
Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av läkemedelsgenomgångar hos äldre 
patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
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METOD 

Ansats 
För att uppnå syftet i denna studie har författarna använt sig av kvalitativ intervjustudie 
genomförd med induktiv ansats som innebär att texten analyserats förutsättningslöst 
utifrån individens egenupplevda berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 
188). Genom kvalitativa studier uppnås bättre förståelse om hur forskningspersoner 
upplever en företeelse, i det här fallet om hur distriktssköterskor upplever 
läkemedelsgenomgångar hos äldre patienter inom den kommunala hälso- och 
sjukvården (Kvale & Brinkman, 2014, s. 44). Den kvalitativa metoden är lämplig 
eftersom den hjälper författarna att få fördjupad förståelse av fenomenet (Polit & Beck, 
2012, ss. 556-557). Intresse i föreliggande studie är att ta reda på om 
distriktssköterskors upplevelser och därför är det rimligt att använda sig av kvalitativ 
metod.  

 

Urval  
Ett ändamålsenligt urval tillämpades i valet av informanter (Polit & Beck, 2012, s. 78). 
Detta innebär att valet av informanterna görs medvetet för att få svar på syftet. I syfte att 
uppnå variation eftersträvades informanter med varierande arbetslivserfarenhet, kön, 
ålder och geografisk spridning. Inkluderingskriterier var att distriktssköterska eller 
sjuksköterska skulle ha jobbat i minst tre år inom den kommunala hälso- och sjukvården 
och ha erfarenhet av läkemedelsgenomgångar. Författarna valde att inkludera även 
sjuksköterskor eftersom inom hemsjukvården och särskilda boenden är det ingen krav 
på att vara distriktssköterska. Informanter som deltog i studien var från olika stadsdelar 
och var i åldrarna 35 till 60 år. Arbetslivserfarenhet inom sjukvården var från 10 till 33 
år. Totalt intervjuades tio informanter varav fem manliga och fem kvinnliga, med en 
intervjuguide. Av dessa tio informanter var sju distriktssköterskor och tre 
sjuksköterskor.  

 

Genomförande 
För att få godkännande för genomförandet av intervju skickades informationsbrev 
[bilaga 1] ut till tjugo verksamhetschefer och författarna fick endast fem brev tillbaka av 
verksamhetschefer som var intresserade av studien. Av dessa fem verksamheter som 
godkände intervjugenomförandet tackade fem informanter till att bli intervjuade. 
Författarna ringde och mejlade till de verksamhetschefer som inte hade svarat alls för att 
efterfråga intresse om studien och på det viset fick författarna ytterligare fem 
informanter. Provintervju gjordes och efter det kunde författarna justera intervjufrågor 
så att dessa skulle besvara studiens syfte bättre. För att få en variation i 
distriktssköterskans upplevelse av fenomenet skickades ett informationsbrev om 
godkännande av datainsamling till verksamhetschefer både inom hemsjukvård och 
särskilda boende med geografisk spridning i en stor stad. Enligt Kvale och Brinkman 
(2014, s. 156) beror antalet intervjupersonen på studiens syfte. Antalet intervjuer brukar 
ligga mellan fem till tjugofem i vanliga intervjustudier och kan variera beroende på tid 
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och möjligheter som finns till hands. 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer med tio informanter. I en öppen 
intervju får informanterna en chans att ge sin egen bild av hur de upplever fenomenet 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 185).  

Informanterna intervjuades på sin arbetsplats och det var informanterna själva som fick 
bestämma tid och lokal för intervju. Varje intervju tog mellan 40-60 minuter. 
Närvarande vid varje intervju var en av författarna och informanten. Innan intervjun 
informerades informanten både muntligt och skriftligt [bilaga 2] om studiens syfte, 
samtycke och sekretess [bilaga 3]. Enligt Kvale och Brinkman (2014, ss. 170-171) skall 
intervju påbörjas genom en orientering där intervjuaren informerar kort om studien och 
dess syfte samt att intervjun kommer att spelas in. Möjlighet till att ställa frågor bör ges 
till informanten. Varje intervju hade några korta inledningsfrågor om informanternas 
ålder, utbildning och om arbetslivserfarenhet för att skapa kontakt med informanterna så 
att de skulle känna sig mera bekväma i situationen. Därefter följde en öppen 
ingångsfråga som var lika för alla informanter och löd: Vilka erfarenheter har du av 
läkemedelsbiverkningar hos äldre? Därefter ställdes följdfrågor: Kan du berätta mer? 
Hur kände du då? Vad tänkte du då? 

Varje intervju avslutades med att författarna sa att det inte finns frågor kvar och frågade 
om informanten har något mer att berätta eller fråga. På det viset kan informanten ta upp 
frågor eller funderingar som hon tänkt på (Kvale & Brinkman, 2014, ss. 170-171). 
Intervjuerna spelades in på diktafon och sparades tills de var transkriberade. Efter varje 
avslutad intervju tillfrågades informanterna om de hade något mer att tillägga och om 
författarna kunde ta kontakt med dem om frågor skulle uppstå i efterhand. 

 

Dataanalys  
Författarna valde att ha samtliga tio intervjuer i denna studie. Genomförda intervjuer 
analyserades systematiskt med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012). En kvalitativ innehållsanalys inriktar sig på att tolka och 
analysera texter av intervjuer och utskrifter. Kvalitativ innehållsanalys framställer olika 
variationer av olikheter och likheter i texten i relation till det studerade fenomenet. 
Intervjuerna bör ses i sitt sammanhang med respekt för den kultur som råder och 
informanternas bakgrund och livsvillkor. Texten får en mening av den som läser texten 
och flera tolkningar är möjliga. Analys av en text omfattar såväl innehåll som är tydlig 
och textnära som dolda uttryck, det som sägs mellan raderna (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012 ss. 187-191). 

Analysprocessen beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2012 ss. 187-191) 
genom olika analyssteg: att identifiera, koda samt kategorisera insamlad data. Inläsning 
av analysenheten görs upprepade gånger för att få en förståelse och en överblick över 
materialet som samlats från intervjuer. Materialet identifieras till meningsbärande 
meningar eller fraser som innehåller informationen som har betydelse för 
frågeställningarna i studien. Detta kan vara svårt för att för stora meningsenheter kan 
innehålla flera meningar och med små meningsenheter finns det en risk att materialet 
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fragmenteras. I båda fallen kan viktig information förloras. Därefter kondenseras texten 
till en mer lätthanterlig text men att samtidigt behålla den viktiga informationen. För att 
förtydliga materialet kodas och grupperas och abstraheras texten till kategorier som 
återspeglar den viktiga informationen av intervjuerna. Till slut kan tema skapas där det 
latenta innehållet av intervjuerna framgår (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 
187-191). 

Efter genomförda intervjuer skrevs dessa ordagrant ner av den författare som utförde 
intervjun. Författarna tog del av samtliga intervjuer genom att noggrant läsa dessa var 
för sig upprepade gånger för att få förståelse och en helhetsbild av analysenheten. Efter 
det tog författarna tillsammans ut meningsbärande enheter som motsvarade studiens 
fenomen och syfte. Därefter gjordes det kondensering av texten där det centrala 
innehållet behölls utan att ingen viktig information försvann. Kondenserade meningarna 
försågs med koder som återspeglade meningsenhetens innehåll. Dessa koder 
sammanställdes sedan till underkategorier och kategorier. I denna kvalitativa studie har 
författarna genom att arbeta textnära tagit fram resultatets olika kategorier (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012 ss. 188-191). Se tabell 1.  

Resultatet delades upp i fyra kategorier. Riskera patientsäkerheten med underkategorier 
risk att göra fel, tidsbrist och kontinuitet. Vilja göra rätt för patienten med 
underkategorier ansvar för patientens välbefinnande och patienters och närståendes 
delaktighet. Behov av riktlinjer med underkategorier samarbete och 
läkemedelshantering. Hållbar utveckling med underkategorier miljöpåverkan och ökade 
samhällskostnader. Se tabell 2. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori 

Frustration kände jag för 
att tiden för de gamla 
försvann. Det 
prioriterades inte, de här 
riktigt kroniskt svårt 
sjuka som verkligen 
behövde ordentliga 
läkemedelsgenomgångar. 

Frustration över 
att tiden 
försvann. De 
svårt sjuka 
prioriterades inte 
för läkemedels-
genomgångar. 
 
 

Känna 
frustration 
över att 
tiden inte 
fanns. 
 
 

Tidsbrist Riskera 
patientsäkerheten 

Satsa mer på de äldre, 
framförallt tid. Det är 
viktigt med någon 
människa, en läkare som 
sätter sig ner och lyssnar 
och har tid att följa upp 
patienten, men idag finns 
inte den tiden. 

Satsa mer på 
äldre. Någon som 
lyssnar och har 
tid för att följa 
upp patienter. 

Satsa på 
äldre. 
Någon som 
har tid. 

Tidsbrist Riskera 
patientsäkerheten 
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Förförståelse 
Förförståelse är en föreställning som forskaren har av det som skall studeras. 
Förförståelse inkluderar tidigare upplevelser, teoretisk kunskap och vårt antagande. Det 
finns delade meningar om förförståelses betydelse i forskningsprocessen. Vissa 
författare menar att förförståelse skall “stå vid sidan om”, men det finns en fara i det 
eftersom information som grundar sig på igenkännande kan försvinna. Andra författare 
menar att förförståelse bör användas eftersom den kan öppna för möjligheter för ny 
kunskap och en djupare förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012 ss. 196-197). 

Dahlberg och Segersten (2010, ss. 184-185) menar att intervjuaren skall använda sin 
kunskap och vid samma tillfälle skapa en öppenhet och vara tillmötesgående för 
informantens personliga livsvärld. Det är inte alltid enkelt att vara förutsättningslös för 
att det alltid finns en viss förförståelse. Det är av ytterst vikt att kritiskt granska sin egen 
förförståelse eftersom den kan på gott och ont beröra hur världen tolkas. Det är viktigt 
att författarna använder sin kunskap och medvetenhet för att kunna se, vara 
uppmärksam, beakta, känna och ha förståelse. Informantens intresse framträds av 
författarnas uppmärksamhet för deras livsvärld, av deras berättelser och den betydelse 
den manifesterar. Förförståelsen skapar en inre guide men kan dock leda oss fel om den 
tar över i forskningsprocessen. Det är viktigt att tillåta sig själv att bli förvånad och 
kritisera både teorier och den egna kunskapen även om verkligheten inte blir som 
förväntad. Det finns dock en risk att informanternas upplevelser anpassas till 
författarnas förförståelse (Dahlberg och Segersten, 2010, ss. 184-185). 

Författarna har under studiens gång diskuterat och reflekterat över förförståelse och 
detta har lett till en medvetenhet av den förförståelse de har. Författarna har försökt att 
hålla tillbaka sin förförståelse så gott det gick under intervjuerna och har analyserat 
intervjumaterialet enskilt och tillsammans. I syfte att medvetandegöra förförståelsen och 
därmed minska riskerna av övertolkning har författarna skrivit ner sin förförståelse 
innan datainsamlingsprocessen och diskuterade med varandra och med handledaren 
under arbetets gång. 

 

Etiska överväganden  
Eftersom denna studie utfördes på avancerad nivå inom ramen för högskoleutbildning, 
krävdes det inte etikprövning (SFS 2003:460). Enligt Codex (2013, ss. 7-14) skall 
forskaren uppfylla fyra krav: informationskrav, krav på samtycke, nyttjandekravet och 
krav på konfidentialitet. Informationskravet uppfylldes genom att informanterna 
informerades både muntligt och skriftligt innan intervjuerna påbörjades. Till samtliga 
berörda gavs även information att de kunde när som helst avbryta intervjun utan någon 
förklaring. Samtyckekraven uppfylldes genom att informanterna fick läsa och skriva på 
ett dokument genom vilket de gav sitt samtycke till att medverka i studien. 
Informanterna gav sitt samtycke både när de blev tillfrågade om deltagande och sedan 
även innan intervjun. Nyttjandekravet uppfylldes genom information att resultatet 
kommer att användas i forskningssyfte. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 
informanterna informerades om att författarna har tystnadsplikt och att det råder 
konfidentialitet. Varje intervju avidentifierades och materialet förvarades sedan 
oåtkomligt för utomstående. Materialet har inte kunnat kopplas ihop med någon 
distriktssköterska eller verksamhet.  
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Innan studien påbörjades reflekterade författarna över om det är värt att forska och om 
hur informanterna skulle skyddas genom att göra en analys där risker och nyttan vägdes 
mot varandra. Detta gjordes innan datainsamlingen. Forskningens utformning tycker 
författarna var till fördel för informanterna. Sandman och Kjellström (2013, ss. 321-
322) menar att om detta inte kan uppnås bör det vetenskapliga och medborgerliga värdet 
av forskningen som en enhet överväga i relation till riskerna. Författarna har reflekterat 
även över om studiens ämne eller syfte var känsliga för informanterna och kommit fram 
att så inte var fallet eftersom författarna var bara intresserade av informanternas 
yrkeserfarenheter. Men studien har ändå ett etiskt värde då den kunskap som avses 
genereras i nyttan för patienten. 

De grundläggande etiska principerna vid vetenskapligt arbete är enligt 
Belmonterapporten: respekt för personen, göra gott principen och rättviseprincipen. 
Autonomiprincipen innebär att informantens rätt att bestämma om de vill medverka i 
forskningen skall respekteras. I denna studie har alla informanter hanterats lika enligt 
rättviseprincipen. Studien har inkluderat både män och kvinnor och kommer att gynna 
de äldre som är en utsatt grupp. Forskning skall inte skada utan göra gott, möjliggöra 
fördelar och göra så liten skada som möjligt. För att förverkliga denna princip har 
forskarna bedömt mellan risk och nytta. Resultatet i denna forskning är till nytta för 
vetenskapen och samhället (Sandman & Kjellström 2013, ss. 315-316). 

 

RESULTAT 
Resultatet presenters i form av fyra kategorier och nio underkategorier (Tabell. 2). 
Kategorier som framkommit är Riskera patientsäkerheten, Vilja göra rätt för patienten, 
Behov av riktlinjer och Hållbar utveckling. 

 
Tabell 2. Underkategorier och kategorier som framkommit i analysen 

Underkategori Kategori 
Risk att göra fel 
Tidsbrist 
Kontinuitet 

Riskera patientsäkerheten 

Ansvar för patientens välbefinnande 
Patientens och närståendes delaktighet 

Vilja göra rätt för patienten 

Samarbete 
Läkemedelshantering 

Behov av riktlinjer 

Miljöpåverkan 
Ökade samhällskostnader 

Hållbar utveckling 
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Riskera patientsäkerheten 
I resultatet framkommer det att det är betydelsefullt för patientsäkerheten att kunna 
erbjuda kontinuitet till patienterna eftersom detta ger säkrare vård. Det är önskvärt för 
att patienterna skall ha tillgång till en läkare och distriktssköterska som bryr sig om 
deras tillstånd och som känner patienterna. Det framkommer även att rutiner kring 
läkarbesöken hos patienterna upplevs vara begränsade på grund av pressad 
arbetssituation och tidsbrist. Samtliga informanter påtalar att patientsäkerheten 
äventyras för att det inte används samma journalsystem eftersom det finns en risk att 
göra fel. 

 

Risk att göra fel  
Samtliga informanter uttrycker oro över att läkare och distriktssköterskor inte kan läsa 
varandras journalanteckningar eftersom det dokumenteras i två olika journalsystem. 
Detta upplever många informanter som en brist eftersom det kan leda till att 
ordinationer missas eller att det dokumenteras fel av olika yrkeskategorier. En informant 
berättar att läkare och distriktssköterska dokumenterar i var sin journal efter avslutad 
läkemedelsgenomgång och att det inte är självklart att distriktssköterskor får sedan en 
journalkopia från vårdcentralen, utan måste påminna om att få en. Det framkommer 
också att efter avslutad läkemedelsgenomgång görs läkemedelsändringar för hand på 
läkemedelslistan hos patienten och justeras i efterhand. Det kan ta lång tid innan dessa 
justeringar görs och blir synliga för alla berörda personalkategorier. 

“Redan där kan det ju bli galet och när vi sitter på kontoret här kan vi ju 
inte gå in och se den aktuella läkemedelslistan… där kan det bli fel.. det kan 
också bli väldigt fel om vi dokumenterar något och läkare dokumenterar 
något annat, så det är inte bra alls” (IP 5). 

Informanterna framhöll att det är av stor vikt att under en läkemedelsgenomgång, 
dokumentera och ändra läkemedelsordinationer på plats så att nya och uppdaterade 
läkemedelslistor kan skrivas ut till patienten och personalen för att minska risken för 
felmedicinering. Det framkommer också att det är önskvärt att distriktssköterska är med 
under läkemedelsgenomgången för att få en övergripande bild av patientens status, men 
att det inte alltid är så. Läkare förnyar och ändrar läkemedelslista ibland utan att ha tagit 
kontakt med ansvarig distriktssköterska. Informanterna belyser att det av stor betydelse, 
för att undvika fel i dokumentationen, ha ett gemensamt journalsystem där alla 
vårdgivare kan gå in och läsa om den aktuella patienten. Det framkommer dock att det 
finns flera olika journalsystem i olika stadsdelar. 

 

Tidsbrist 
Informanterna påtalar att det är svårt att hinna med att träffa alla ansvariga läkare 
eftersom dessa finns på flera olika vårdcentraler. Vissa informanter upplever att de 
behöver “jaga” läkare hela tiden, lämna lappar med olika ärenden eller faxa och hoppas 
på att läkare åtgärdar dessa. Det är svårare att komma i kontakt med läkare på grund av 
de organisatoriska och strukturmässiga förhållanden som råder idag. En informant 
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säger: 
“Jag får lägga ner mycket mera utav min tid som jag egentligen ska lägga 
på patienterna” (IP 8). 

Många informanter upplever en frustration över att de får mer arbetsuppgifter samt att 
de har många patienter. Tiden räcker inte till det dagliga arbetet och det måste 
omprioriteras hela tiden. Informanter hinner inte alla gånger att vara med på hembesök 
och vara en del av läkemedelsgenomgång. 

“Jag upplever ibland på grund av brist av tid.. speciellt när man jobbar i 
hemsjukvården kan det vara svårt… jag måste prioritera. Det ska fungera 
men när det är för många hembesök väljer jag att lämna över ärendet till 
läkaren för att hinna med mitt arbete.. men som sagt detta är inte 
idealiskt”(IP 7). 

En annan tidsaspekt gäller även att inte ha tid till de äldre. Några informanter berättar att 
vårdcentralerna är pressade idag och att läkarna har många patienter vilket ger mindre 
tid till att ordna med ett hembesök av en läkare. Detta säger informanterna försvårar 
distriktssköterskans arbete och tar mycket tid i anspråk, eftersom patienterna kontaktar 
distriktssköterskan i större utsträckning med olika bekymmer som oftast egentligen 
kräver läkarinsatser. En informant betonade att det är viktigt att satsa på de äldre, 
framförallt tid. 

 “Det är viktigt med någon människa, en läkare som sätter sig ner och 
lyssnar och har tid att följa upp patienten, men idag finns inte den tiden” 
(IP 6). 

Informanterna menar att en del äldre patienter uttrycker större behov att få träffa en 
läkare och att dessa patienter hade mått bättre i längden om läkartillgängligheten var 
större. Detta i sin tur hade minskat kontakter med distriktssköterskan och hade gjort 
även patientens tillvaro mer tillfredsställande. Om tiden för det äldre fanns skulle det 
underlätta både för patienterna och för distriktssköterskorna. Regelbunden 
uppföljningen i sin tur hade minskat upprepade vårdkontakter. 

 

Kontinuitet 
Informanterna framhåller att eftersom läkemedelsgenomgångar sköts av ordinarie 
vårdcentralsläkare innebär det att även inhyrda läkare som inte har träffat patienten 
tidigare har ansvar för att utföra läkemedelsgenomgångar. Detta upplever informanterna 
inte som optimalt eftersom inhyrda läkare inte har tillräckliga kunskaper om 
verksamheten, riktlinjer för läkemedelsgenomgångar eller om hur informanterna arbetar. 
En informant säger: 

“Läkarsituationen är som den är.. väldigt ofta kommer inhyrda läkare.. de 
vågar inte, de vet inte, de känner inte till rutinerna, de känner inte till 
patienterna”(IP 7). 

Det framkommer att på en vårdcentral där 80 procent av läkare var inhyrda fungerade 
läkemedelsgenomgångar nästan inte alls. En av de ordinarie läkarna som kände till 
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rutinerna och till en del patienterna “släckte bränder” och gjorde så gott det gick. 
Distriktssköterskor skrev avvikelse rapporter och tog kontakt med sin verksamhetschef. 
Avvikelserapporter har hittills inte resulterat i några åtgärder och har väckt en 
maktlöshetskänsla hos distriktssköterskor. 

Informanterna reflekterar över att det är av stort värde för patienterna att få tillgång till 
en och samma läkare som känner patienterna, som bryr sig om deras situation och som 
kan följa upp deras tillstånd. Många av informanterna berättar dock att verkligheten ser 
annorlunda ut och få informanter upplevde att kontakt med läkare fungerade bra och att 
uppföljning av patientens tillstånd var tillfredsställande.  

Flertal av informanterna jämför och uttrycker att det var bättre när det fanns läkare som 
var knutna till hemsjukvården och att dessa läkare var geriatriker som hade kunskap, var 
tillgängliga och kände till patienterna. Det fanns riktlinjer för att genomföra 
läkemedelsgenomgångar minst en gång per år. Samarbetet fungerade väl och 
läkemedelsgenomgångarna utfördes enligt riktlinjerna. Distriktssköterskans arbete 
underlättades och patienterna var mer delaktiga i sin medicinska behandling.  

“Det hade varit bra om vi hade hemsjukvårdsläkare till alla patienter… de 
känner patienterna och bryr sig”( IP 10). 

Det framkommer också att det förekommer ett gott samarbete mellan en del läkare 
vilket underlättar distriktssköterskans arbete. 

 

Vilja göra rätt för patienten 
Alla informanter uttrycker en önskan att vilja göra rätt för patienterna och upplever att 
de har ett stort ansvar för patientens välbefinnande. Vidare påtalar informanterna att det 
yttersta ansvaret ligger hos läkare som skriver ut läkemedel. Distriktssköterska är som 
en förlängd arm till läkarna eftersom dessa inte träffar patienten så ofta som 
distriktssköterskan.  

 

Ansvar för patientens välbefinnande  
Samtliga informanter uttrycker distriktssköterskans stora ansvar vad gäller misstänkta 
läkemedelsbiverkningar och menar att det är viktigt att både upptäcka och utreda dessa. 
Det är distriktssköterskan som träffar och ser patienten oftare än läkare gör och det är 
hon som skall fånga upp om det är någon förändring hos patienten. Informanterna tar 
upp distriktssköterskans förskrivningsrätt genom vilken det går att skriva ut vissa 
läkemedel och åtgärda de vanligaste läkemedelsbiverkningar så som förstoppning och 
muntorrhet. Flertal av informanterna belyser också att det är svårt att ibland veta vad 
som är läkemedelsbiverkning och vad som är symptom på sjukdom, men att det är 
viktigt att diskutera detta med den ansvariga läkaren.  

“Mitt ansvar som sjuksköterska är jättestort.. att man belyser eventuella 
biverkningar, sätter det i sitt sammanhang om det kan vara beroende av 
läkemedel eller sjukdomar”(IP 2). 

Det finns en uppfattning bland en del informanter om att patienterna är mera öppna mot 
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just distriktssköterskan och att med detta läggs ännu större ansvar på dem. En del 
informanter betonar att det är en av distriktssköterskans huvudfunktioner att ha kontroll 
över patienternas välmående.  

“..det är vi som ser, det är vi som hör och det är vi som informerar 
läkare”(IP 1). 

Informanterna berättar att det kan även vara anhöriga eller hemtjänsten som upptäcker 
misstänkta läkemedelsbiverkningar och att dessa måste tas på allvar och utredas så att 
åtgärder kan sättas in. 

 

Patientens och närståendes delaktighet 
Det framkommer att det är viktigt att patienter och närstående är delaktiga i vården och 
behandlingen samt har förtroende och kan lita på distriktssköterskans kompetens. 
Informanterna påtalar vikten av att skapa en förtroendefull relation till patienterna och 
anhöriga och se hela situationen. Patienten skall vara i centrum och deras livskvalitet 
skall tas i beaktning vid ändring av läkemedel. Flera av informanterna påtalar att 
patienternas tillvaro skall vara så god som möjligt och att läkemedelsbehandling 
behöver följas upp ofta.  

Samtliga informanter uppgav att det är av stort värde för patienterna att ha en god 
läkemedelsbehandling. Patienterna blir äldre och deras kroppsfunktion försämras med 
tiden. Läkemedelslistan skall anpassas efter deras tillstånd genom att ta bort eller tillföra 
läkemedel. Det är av stor vikt att läkemedel som är aktuella skall vara nödvändiga för 
patienten med tanke på dennes status.  

“Patienten ska inte få i sig mediciner som inte behövs så att det skapar 
problem.. i grund och botten handlar det om att patienten inte mår dåligt 
och inte behöver ta någonting som han inte behöver” (IP 2). 

 

Behov av riktlinjer 
Informanterna belyser vikten av att läkemedelsutsättning borde vara lika självklart som 
att sätta in nya läkemedel. Flertalet av informanterna upplever en avsaknad av 
ordentliga riktlinjer och en avsaknad av tydlig ansvarsfördelning. En gemensam 
läkemedelslista hade underlättat för alla inblandade professioner och gett en säkrare 
läkemedelshantering. Detta för att patienten skall kunna få den bästa behandlingen. 

 

Samarbete  
De flesta informanter upplever att under en läkemedelsgenomgång läkare inte vill eller 
kan sätta ut läkemedel som någon annan specialistläkare har satt in. Det upplevs vara 
svårt att gå in på varandras domän. Informanterna uttrycker att det brister i samarbetet 
mellan olika specialistläkare. En informant säger: 

“Det är ett problem som vi får uppleva ofta, att man inte vågar sätta ut 
liksom..någon slags auktoritet bland läkarna liksom..” (IP 9). 
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Intervjumaterialet visar att många äldre idag har läkemedel som har “hängt med” av en 
gammal vana och att till exempel smärtstillande som ordinerades inför en operation kan 
stå på patientens medicinlista även tio år efter att operationen utförts. En informant 
berättar att först efter att en anhörig reagerat på sin förälders annorlunda beteende 
uppdagades detta och patientens läkemedelslista rensades ordentligt.  

Det framkommer också att anhöriga ibland inte delar samma uppfattning som 
personalen vad gäller patientens läkemedelsbehandling genom att inte vilja ha någon 
läkemedelsförändring. Det är av ytterst vikt att anhöriga bjuds in till 
läkemedelsgenomgång och att anhöriga tillsammans med patienten får korrekt 
information av läkare om varför patienten behöver ta läkemedel eller om dessa kan 
sättas ut. Det är viktigt att läkare och distriktssköterska står vid sitt beslut för patientens 
bästa.  

En del informanter berättar att många gånger vid utsättning av läkemedel märks en 
markant förbättring i patientens välmående och i vissa fall märks ingen förändring alls. 
Många informanter upplever därför att ordentliga läkemedelsgenomgångar gör stor 
nytta, men att vissa patienter “faller mellan stolarna” och inte får någon 
läkemedelsgenomgång på grund av dåligt samarbete. Det framkommer också att läkarna 
har haft läkemedelsgenomgång med god effekt.  

“Det tycker jag är härligt, de vågar stå för det..när de säger nu sätter jag in 
det, nu tar jag bort det här. Jag tycker att det är jätteskönt, just att det måste 
vara av värde för patienterna” (IP 3). 

Informanterna belyser även att det generellt sätts in för många mediciner och att många 
äldre är övermedicinerade. Det framkommer att det sätts in nya läkemedel för att lindra 
läkemedelsbiverkningar, till exempel illamående, istället för att “gå till botten med det” 
och ha en läkemedelsgenomgång. 

 

Läkemedelshantering  
Informanterna reflekterar över att de äldres läkemedelsordinationer kan ändras av olika 
vårdinrättningar och att detta kan också ses som en del av läkemedelsgenomgång. Vid 
förflyttning av patienten mellan olika instanser fungerar det ibland inte med 
överföringen av aktuella läkemedelsordinationer. Detta kan leda till att patientens 
behandling utgår ifrån inaktuell läkemedelslista. Många informanter påtalar att det finns 
stora risker med detta och kan leda till att patienten blir felmedicinerad.  

 “När man skickar in en patient som kanske var inneliggande för ett halv år 
sedan.. istället för att söka upp den aktuella läkemedelslistan fortsatte man 
på en gammal lista.. så fick man börja om från början, så att säga”(IP 4). 

Det framkommer att det är viktigt med läkemedelsverktyg där alla berörda 
yrkeskategorier kan gå in och se den aktuella läkemedelslistan. Informanterna berättar 
att ett sådant läkemedelsverktyg finns och att det planeras för att implementera detta 
men att det tar tid. Bara en informant berättar att distriktssköterskorna har krävt att alla 
patienter med läkemedelsövertag skall vara inskrivna i det gemensamma 
läkemedelsverktyget. Detta har inneburit mindre felaktigheter och säkrare 
läkemedelshantering. 
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..det är många doktorer som tycker att det är besvärligt att de tycker att 
systemet är besvärligt och sen kan dem förstå vinsterna i det..” (IP 8). 

 

Hållbar utveckling 
Informanterna betonar att det är betydelsefullt att utföra regelbundna 
läkemedelsgenomgångar för att ordinera mediciner som är mest optimala för patienten 
och för miljön. De flesta äldre har idag många läkemedel som ökar risken för 
läkemedelsbiverkningar. Detta i sin tur kan leda till onödiga sjukhusvistelser och ökade 
samhällskostnader. 

 

Miljöpåverkan 
Det finns en stor medvetenhet bland informanterna om hur följderna av uteblivna 
läkemedelsgenomgångar påverkar miljön. Vissa informanter belyser att många äldre 
idag har olämpliga läkemedel som har följt med dem i många år och menar att det idag 
finns mera effektiva läkemedel som har mindre biverkningsrisk och är bättre ur 
miljösynpunkt. Flertal av informanterna upplever att äldre har för många läkemedel 
idag. En informant säger: 

"Det är överkonsumtion av vissa läkemedel, det är en belastning både för 
patienterna och för miljön" (IP 10). 

Informanterna uttrycker en oro över att miljöaspekten inte alltid tas i beaktning under 
läkemedelsgenomgångar och upplever att detta är viktigt och att det borde prioriteras 
mer.  

 

Ökade samhällskostnader 
Informanterna berättar att det ibland kan ta flera dagar för en läkare att göra hembesök 
och bedöma patienten. Detta kan leda till att behandlingen blir fördröjd och att så 
småningom patienten försämras och skickas in akut istället för att i tid behandlas i 
hemmet. Det upplever informanterna är inte optimalt och belastar samhället ännu mer. 
Detta skulle enligt informanterna vara av stort värde för framförallt patienterna om 
åtgärderna kunde sättas in i tid i hemmet. 

“Då blir patienterna istället inskickade på sjukhus med ambulans, in på 
akuten, eventuellt provtagning och kanske inläggning. Vad kostar inte det”? 
(IP 6). 

Informanter belyser också att överkonsumtionen av läkemedel ofta leder till 
läkemedelsbiverkningar och att detta i sin tur leder till att patienterna blir inskickade till 
sjukhus. Många av informanterna delar en uppfattning om att det fortfarande sätts in 
alldeles för många läkemedel och att många gånger det ordineras nya läkemedel för att 
lindra läkemedelsbiverkningar. Onödiga sjukhusinläggningar påverkar både samhället 
och patientens välmående negativt. För att undvika detta, tycker flertalet av 
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informanterna, är det viktigt att patientens läkemedelsanvändning ses över regelbundet.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskan har av 
läkemedelsgenomgångar hos äldre inom den kommunala hälso- och sjukvården. För att 
besvara syftet bäst valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats eftersom metoden var 
lämpligast för att beskriva distriktssköterskans erfarenheter. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-188) är den kvalitativa metoden användbar för att 
analysera texter så som bandade intervjuer. Genom den induktiva ansatsen analyseras 
texten, som kan till exempel handla om människors erfarenheter, förutsättningslöst. I 
denna studie har författarna använts sig av en kvalitativ intervju med öppna 
intervjufrågor genom att ha en intervjuguide. Författarna har erhållit kunskap om 
informanternas upplevelse av deras livsvärld genom att ställa frågor och lyssna (Kvale 
& Brinkmann 2014 s. 15). Det var inte tillräckligt med en provintervju utan författarna 
tyckte att det blev bättre intervjuteknik först efter tre intervjuer. Samtliga tio intervjuer 
inkluderades i denna studie. Författarna hade ingen erfarenhet av att intervjua så en 
fördjupad kunskap om intervjuteknik kanske hade gett resultatet en bättre träffsäkerhet. 
Detta kan ses som en svaghet för denna studie. 

Författarna upplevde att det var svårt att söka informanter till studien. Tjugo brev 
skickades till verksamhetschefer som ansvarade för hemsjukvård och särskilda boenden. 
Informanterna bestod av sju distriktssköterskor och tre sjuksköterskor, både män och 
kvinnor och dessa jobbade i olika stadsdelar och hade olika arbetslivserfarenheter. En 
styrka i studien kan vara just att informanter arbetade i olika stadsdelar och med det 
även med olika socioekonomiska grupper. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 198) har tillvägagångssättet av val av deltagare värde för resultatets giltighet 
eftersom kvalitativ innehållsanalys ändamål är att skildra variationer. Inkludering av 
både kvinnor och män med deras olika erfarenheter borde öka möjligheter att belysa 
fenomenet bättre. 

Intervjuerna påbörjades med en öppen ingångsfråga som följdes av öppna följdfrågor 
för att fånga upp informanternas erfarenhet och få bättre förståelse av fenomenet. 
Informanterna fick inte ta del av intervjufrågor i förväg vilket författarna anser vara till 
en fördel eftersom informanterna kunde samtala mer öppet och spontant. I enlighet med 
vad Dahlberg (2014, s. 89) skriver strävade författarna under intervjun efter att vara 
följsamma genom att lyssna aktivt, ta upp trådar och ställa följdfrågor för att kunna 
fånga upp fenomenet bättre.  

För att erhålla valid och säker kunskap genom vetenskapliga studier bör forskaren 
uppmärksamma tillförlitlighet och giltighet i forskningsfrågan för att uppnå korrekthet. 
För att styrka forskning inom den kvalitativa processen handlar om de metoder som 
används för tillförlitlighet och giltighet. Dessa processer bör vara inberäknade under 
hela processen (Morse, Barret, Mayan, Olsson & Spiers, 2002, s.14). En noggrann 
beskrivning av studiens samtliga steg, beskrivning av etiska övervägande, reflektion 
över nyttan med studien är bland annat aspekter som ökar en kvalitativ studies 
trovärdighet. I denna studie har vi strävat efter att vara så noggranna så möjligt och 
försökt att tydligt beskriva samtliga steg i studien. 
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Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet visar om studiens resultat är trovärdigt. 
Giltighet handlar om resultatets sanning och om hur resultatet är karakteristisk för det 
som forskats om. En stor del av studiens resultat motsvarar tidigare forskning och 
styrker resultatets giltighet och författarna anser därför att resultatet är användbart vilket 
också stärker trovärdigheten som handlar just om hur brukbar resultatet är. 
Tillförlitlighet handlar om att författare under hela forskningsprocessen grundligt 
bekräftar sina ställningstagande. Författarna valde att inte genomföra intervjuerna 
tillsammans utan intervjuade fem informanter var. Detta kan ha lett till olika följdfrågor 
till informanterna men även till olika variationer mellan informanterna. Samtliga 
intervjuer lästes av författarna och analysen genomfördes gemensamt. Analysarbetet 
redogjordes noggrant vilket var viktigt för resultatets tillförlitlighet (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012 ss. 197-198). Överförbarhet visar på hur resultatet kan 
överföras till andra förhållanden, men det är läsaren som skall ta ställning till om 
resultatet är överförbar och därför har författarna gett en grundlig redogörelse av urval, 
informanter, datainsamling och analys. Delaktighet visas genom samverkan mellan 
informanten och forskaren under intervju och därför kan resultatet inte betraktas som 
oberoende av författarna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012 ss. 197-198).  

Författarna har under arbetets gång reflekterat och varit medvetna om sin förförståelse 
inför intervjuerna. Genom en tyglad förförståelse kunde författarna hålla tillbaka sina 
egna förväntningar, uppfattningar och sin egen kunskap så gott det gick. Enligt 
Dahlberg (2014, s. 73) kräver en sådan inställning tålamod och skicklighet för att våga 
avvakta, inte ta över eller styra utan ge utrymme till informanterna. Författarna 
upplevde att det var svårt att intervjua informanter helt utan en förförståelse. Detta 
eftersom författarna visste i förväg vilka frågor som skulle tas upp under intervju med 
informanterna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim, 2012, ss. 111-112) är inom 
den kvalitativa forskningsprocessen författarnas förförståelse ett villkor för att upptäcka 
ny kunskap och få insikt av informanternas upplevelser och deras livsvärld. 

 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar på fyra kategorier som beskriver distriktssköterskans erfarenheter 
av läkemedelsgenomgångar i kommunal hälso- och sjukvård. Informanterna i studien är 
eniga om att det finns risk att göra fel eftersom distriktssköterskor och läkare 
dokumenterar i två olika elektroniska journaler och att med detta riskeras 
patientsäkerheten. Resultatet visar att informanterna upplever tidsbrist och ökade 
arbetsuppgifter. Tillgänglighet på ansvariga ordinarie läkare är begränsad och med 
inhyrda läkare försämras kontinuiteten. Informanterna belyser att distriktssköterskan vill 
göra rätt för patienten och känner ansvar för patientens välbefinnande och livskvalitet. 
Vidare är det viktigt att patienter har en god läkemedelsbehandling och att både 
patienter och närstående är delaktiga i vården. Det synliggörs brister när det kommer till 
ansvarsfördelning och riktlinjer och informanterna menar att det behövs ordentliga 
riktlinjer vid insättning och utsättning av läkemedel och ansvarsfördelning vid 
läkemedelsgenomgångar. Det brister även i kommunikation mellan olika vårdinstanser 
vid överföring av patientens aktuella läkemedel och bland informanterna finns det en 
önskan om att införa en gemensam elektronisk journal och läkemedelslista. 
Informanterna belyser även miljö och samhällsekonomi och menar att det är viktigt att 
ta hänsyn till hållbar utveckling.  
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Riskera patientsäkerheten 
I resultatet framkommer att det inte finns ett gemensamt journalsystem för 
distriktssköterskor och läkare utan att båda dessa yrkeskategorier dokumenterar i var sin 
elektroniska journal. Detta kan leda till att ordinationer missas eller att läkemedelslista 
som inte är aktuell följs. Det finns inte två utan flera olika journalsystem inom detta 
undersökningsområde beroende på vilket distrikt distriktssköterskan arbetar i. Även 
forskningen visar att en gemensam läkemedelslista hade minskat risken att göra fel 
(Esbjörn et al. 2008, s. 2341). Idag finns det möjlighet att ha en gemensam översikt av 
patientens läkemedel och detta skulle öka patientsäkerhet (LOK, 2009). Genom en 
nationell patientöversikt kan alla berörda instanser med patientens godkännande ha 
möjlighet till att komma åt patientens journal och patientens medicinlista 
(Läkemedelsverket, 2014, s. 1460). Författarna blev förvånande över att inom en stad 
det kan finnas flera olika journalsystem som inte är kopplade till varandra. Vidare är det 
anmärkningsvärt att alla vårdinstanser inte redan har tillgång till ett gemensamt 
journalsystem. Detta med tanke på att både studiens resultat och tidigare forskning 
påvisar att det finns risk för att riskera patientsäkerheten om det dokumenteras på flera 
olika håll och inte i ett gemensamt journalsystem. 

Vidare visar resultatet att informanter upplever att patienter som de är ansvariga för har 
flera olika läkare som befinner sig på olika vårdcentraler. Det tar mycket tid av 
distriktssköterskorna för att komma i kontakt med dessa ansvariga läkare. Informanter 
upplever att arbetet måste ofta omprioriteras med tanke på det ökade patientansvaret och 
fler arbetsuppgifter vilket leder till tidsbrist. Det är viktigt att ha tid för de äldres 
statusuppföljning, men att idag med tanke på att arbetssituationen är pressad, finns inte 
den tiden. Det hade underlättat både för personalen och för patienten att genom 
uppföljning minska täta vårdkontakter. Enligt Socialstyrelsen (2008, ss. 6-9) har 
hemsjukvården under de senaste 20 åren fått ändrade arbetsförhållanden genom att det 
läggs mer ansvar och ökade krav att finnas tillgänglig dygnet runt. Idag finns inte de 
resurserna och distriktssköterska ansvarar för alldeles för många delegeringar vilket i 
sin tur kan hota patientsäkerheten. Även forskningen visar att distriktssköterskor inom 
den äldreomsorgen har många arbetsuppgifter och därför även olika arbetsroller. Detta 
gör det svårt för distriktssköterskan att fokusera på patienten (Nordin et al. 2014, ss. 
153-158). I en annan svensk kvalitativ deskriptiv design studie skriven av Wilhelmsson 
och Lindberg (2009, ss. 156-161) framkommer att distriktssköterskan upplever hinder i 
hälsofrämjande arbetet på grund av brist på tid och att patienter är mer medicinskt 
krävande. Distriktssköterskor ansåg sig vara underbemannade och fick inte rätt stöd vad 
gäller prioritering i deras dagliga arbete.  

Resultatet belyser att det är viktigt att patienterna får tillgång till en förstående läkare 
och distriktssköterska som bryr sig om deras hälsostatus. Det är även av stor vikt att 
patienterna får träffa en och samma läkare som känner patienterna och kan lättare följa 
upp deras tillstånd. Informanterna betonar att det var bättre förr när det fanns en 
hemsjukvårdsläkare som kände och brydde sig om patienterna, var lätt att nå samt hade 
stor kunskap. Enligt Riksrevisionen (2014, s. 26) var målet med det fria vårdvalet bland 
annat att förbättra kontinuitet och tillgänglighet men informanterna berättar att 
verkligheten inte ser så ut idag eftersom det finns många hyrläkare som aldrig har träffat 
patienten och som inte känner till patientens hälsotillstånd. Hyrläkare har heller inte 
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kunskap om hur verksamheten fungerar och vilka riktlinjer som skall följas och 
informanter måste stötta och informera vad det är som gäller. Det är svårt att göra 
någonting åt detta och distriktssköterskor skriver avvikelserapporter som inte har 
resulterat i några åtgärder. Riksrevisionen (2014, ss. 51, 57) bekräftar att hyrläkare inte 
har samma möjlighet att lära känna patienterna såsom fastanställd personal. Hyrläkare 
följer heller inte gärna Socialstyrelsens riktlinjer. Kvaliteten och kontinuiteten i vården 
blir sämre vid användning av hyrläkare. 

 

Vilja göra rätt för patienten 
Distriktssköterskan har stort ansvar när det kommer till patientens misstänkta 
medicinbiverkningar och det är viktigt att uppmärksamma och utreda dessa. 
Informanterna berättar att genom förskrivningsrätten kan distriktssköterskan själv 
ordinera vissa läkemedel för att åtgärda de vanligaste läkemedelsbiverkningarna. 
Forskningen visar att distriktssköterskans arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- 
och sjukvården omfattar många olika arbetsuppgifter och att bedömning och 
uppföljning av patientens hälsa är en av dessa (Nilsson, Lundgren & Furåker, 2009 ss. 
543-548). Informanterna belyser att det oftast är distriktssköterskan som möter och ser 
patienten mest och patienterna är mer ärliga mot henne eller honom om sina symptom. 
Detta leder till att distriktssköterskan får större ansvarskänsla vad gäller patientens 
välbefinnande. Även Hulter Åsberg (2007, s. 42) skriver om detta och menar att 
sjuksköterskan som jobbar inom den kommunala hälso- och sjukvården är en av de 
viktigaste personerna för att patienterna skall kunna ha en bra läkemedelsanvändning. 
Det är sjuksköterskan som bland de första informeras om patientens misstänkta symtom 
som kan även vara läkemedelsbiverkningar. För att kunna stötta patienten är det också 
viktigt att sjuksköterskan har en lättillgänglig ansvarig läkare. Enligt Dahlberg och 
Segersten (2010, s. 62) innebär hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, välbefinnande, 
det vill säga att patienten mår bra och kan leva livet som han eller hon önskar. Resultatet 
återspeglar en uppfattning om att en av de viktigaste roller är att ansvara för patientens 
välbefinnande. Detta bekräftas även av Lützén, Dahlqvist, Eriksson och Norberg (2006, 
s. 187) som menar att hälso- och sjukvårdens övergripande mål är att säkerställa 
patientens välbefinnande. Enligt Socialtjänstlagen skall de äldre känna välbefinnande 
och ha ett gott liv (Riksdagen, 2014). Eftersom välbefinnande har med människans 
känslor att göra är det inte så enkelt för vårdpersonalen att ge hopp om välbefinnande. 
De äldre har, oavsett hur gamla de är, rätt till att leva som de vill och det är väldigt 
viktigt att vårdpersonal erbjuder stöd till gott liv och tillfredsställande välbefinnande 
(SOU, 2008, ss. 110-111). Vidare skall distriktssköterskan arbeta hälsofrämjande och 
har ansvar till att se hela människan samt följa lagar och riktlinjer (DSF, 2008). 

Resultatet visar även att det är av stor vikt att patienter har en optimal 
läkemedelsbehandling och enligt SBU (2009, s. 15) är den viktig för att patienterna 
skall få en god hälsa och bättre livskvalitet. Informanterna berättar att det är viktigt att 
patientens medicinlista anpassas efter patientens ålder. Patienten skall inte behöva 
använda olämpliga läkemedel som försämrar livskvalitet och gör att patienten mår 
dåligt. Läkemedelsbehandlingen skall vara patientfokuserad och individanpassad. 
Hulter Åsberg (2007, s. 42) skriver att genom att följa upp och se över patientens 
läkemedelsanvändning säkerställs målet med läkemedelsanvändning som är att bevara 
eller förbättra patientens livskvalitet. Även Dahlberg och Segersten (2010, s. 62) 
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bekräftar att vårdandets syfte är att patienten skall vara i centrum vid omhändertagandet. 
Forskningen visar dock att det fortfarande skrivs ut opassande läkemedel till de äldre 
och att detta måste ses över med beaktande av patientens kroppsliga och själsliga 
tillstånd (SBU, 2009, s. 15). En studie skriven av Milos et al. (2014, ss. 1-3) visar att det 
finns samband mellan psykofarmaka och fallolyckor och ju fler olika psykofarmaka 
patienten ordineras desto högre risk för fallolycka. I en annan studie skriven av Odar-
Cederlöf et al. (2008 ss.890-891) visade sig att 96 procent av sjukhusinläggningarna 
berodde på läkemedelsbiverkningar.  

Vidare visar resultatet att för att patienternas tillvaro skall bli så god som möjligt skall 
patienterna och anhöriga erbjudas möjlighet till att delta i planering av patientens 
behandling och ha tilltro till distriktssköterskans kompetens. Även Dahlberg och 
Segersten (2010, ss. 126-128) menar att vårdaren skall innefatta också anhörigas 
synvinklar i vårdandet och att i patientens värld är både anhöriga och vårdare 
inkluderade. Forskningen visar att det är av stort värde att patienten är involverad och 
tar del av alla beslut i sin läkemedelsbehandling så att dennes livskvalitet blir så gott 
som möjligt (SBU, 2009, ss. 43, 45) och även att det är viktigt att ge stöd och skapa 
trygghet i mötet mellan distriktssköterska och patienten (Nilsson, Lundgren & Furåker, 
2009, ss. 543-548).  

 

Behov av riktlinjer 
Resultatet visar att vid läkemedelsgenomgång är det för det mesta svårt för läkare att 
sätta ut läkemedel som annan läkare har satt in. Socialstyrelsen (2013, s.7) påtalar att 
läkare skall samarbeta kring patientens vård och att läkemedelsbehandling skall följas 
upp. Det är av stor vikt att alla inblandade skall veta vem som har ansvaret för 
patientens medicinering för att undvika betänksamheter och att riktlinjer skall utarbetas 
lokalt. Enligt SOSFS 2000:1 ligger ansvaret hos läkare att läkemedelsgenomgång skall 
bli gjord och att samarbeta med andra yrkeskategorier vid behov. Vidare berättar 
informanterna att efter utsättning av läkemedel mådde patienten oftast bättre eller 
märkte ingen skillnad alls. Detta menar även Borg et al. (2011 ss. 606-608) i sin studie 
som visar att efter en läkemedelsgenomgång mådde 48 procent av patienter bättre och 
50 procent av patienterna märkte ingen förändring. Detta bekräftas av ännu en studie av 
Kragh och Rekman (2005 ss. 1143-1146) som menar att 34 procent av patienterna 
mådde bättre efter läkemedelsgenomgång och att 58 procent upplevde ingen skillnad 
alls. 

Det finns en uppfattning bland informanterna om att de äldre patienterna idag har för 
många läkemedel och att läkemedelsordinationer fortfarande ökar. Detta styrks av 
Socialstyrelsen (2011, s. 6) som menar att medicinanvändning har ökat mycket under de 
senaste 20 åren och att detta i sin tur ökar risken för läkemedelsinteraktioner och 
biverkningar. I en populationsbaserad tvärsnittsstudie skriven av Bergman, Olsson, 
Carlsten, Waern och Fastbom (2007, ss. 10-11) hade över 70 procent av patienterna 
olämpliga ordinationer. Det var även många ordinerande läkare per patient vilket 
förknippas med polyfarmaci och sämre läkemedelsterapi. Enligt Planton och Edlund 
(2009, ss. 11-12) är det viktigt, för att undvika polyfarmaci, ta ställning till nytta kontra 
risker vad gäller varje patients läkemedelsanvändning. Förskrivare måste vara medvetna 
om att ibland är det bättre att patienten inte har för många läkemedel. Det finns ingen 
gräns för antal läkemedel för att undvika polyfarmaci eftersom tre läkemedel kan vara 
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för mycket för en patient medan tio läkemedel passar en annan. I en studie av Johnell, 
Fastbom, Rosén och Leimains (2007, ss. 2159-2161) analyserades data från 
läkemedelsregister för personer över 75 år och äldre. Studien visar att användning av 
läkemedel ökar fortfarande sedan 1990-talet. Studien visar också att vissa olämpliga 
läkemedelskombinationer har ökat. Vidare har Socialstyrelsen (2013, s. 9) kommit fram 
till att akuta sjukhusinläggningar bland äldre har ökat med 10-30 procent. Detta kunde 
ha minskats med hälften om ordentliga läkemedelsgenomgångar hade utförts. Enligt en 
studie skriven av Esbjörn, et al. (2008) har ökade läkemedelsordinationer oftast 
samband med de äldres läkemedelsbiverkningar och resulterar i att de äldre hamnar på 
sjukhus. En studie av Johnell och Klarin (2007 ss. 912-913) visar att det finns ett 
samband mellan antalet läkemedel och risken för läkemedelsinteraktioner och att denna 
risk ökar med patientens ålder.  

Resultatet visar att läkemedelsordinationer kan ändras av olika vårdinrättningar och att 
överföringen av den aktuella läkemedelslistan mellan olika instanser ibland inte 
fungerar. Konsekvenserna av detta kan vara att patienten får felaktig 
läkemedelsbehandling. En studie skriven av Midlöv et al. (2005 ss. 1-3) påvisar att det 
finns kommunikationsproblem och brister i överföringen av patientens medicin 
ordinationer mellan olika instanser. Studien av Witherington, Pirzada och Avery (2008, 
ss. 73-74) visar att vid utskrivning var det brist på viktig information gällande 
läkemedelsändringar och information kring säker vårdkontinuitet samt att 
läkemedelsproblem var vanliga efter utskrivningen. Enligt studien behövs märkbara 
kommunikationsförbättringar när det kommer till läkemedelshantering mellan olika 
vårdinstanser. Enligt Läkemedelsverket (2014, s. 1459) har alla inblandade professioner 
gemensam skyldighet att patienternas läkemedelslista är korrekt. Enligt Socialstyrelsen 
(2013, s. 7) måste ansvarsfördelningen bestämmas lokalt och vara tydlig så att det inte 
uppstår några tvivelaktigheter. 
Det är viktigt med ett gemensamt läkemedelssystem så att alla inblandade professioner 
kan ha tillgång till detta system. Författarna är förvånade över att det idag inte finns en 
gemensam elektronisk medicinlista med tanke på att Socialstyrelsen (2004, s. 61) redan 
för tio år sedan gav sitt stöd till utveckling av en gemensam läkemedelslista. Det är även 
enligt Regeringskansliet (2014) nödvändigt med en nationell medicinlista och denna är 
under utveckling. Tanken med denna lista är att den skall vara som en del av journalen 
och en grundkälla till patientens läkemedelsordinationer. Enligt LOK (2009) utvecklar 
allt fler landsting en gemensam läkemedelslista som har efterlysts länge. De har 
förtydligat riktlinjerna för en gemensam läkemedelslista och betonar vikten av vem som 
bär ansvaret för medicinlistan. 

 

Hållbar utveckling 
Resultatet tyder på att de äldre patienterna har för många läkemedel och därför även 
läkemedelsbiverkningar som i många fall leder till sjukhusinläggningar. Detta är 
kostsamt för samhället och skulle kunna undvikas genom att patientens mediciner ses 
över oftare. En studie skriven av Fryckstedt och Asker-Hagelberg (2008 ss. 894-897) 
visade att var tredje inläggning berodde på läkemedelsbiverkningar och att mer än 
hälften kunde ha undvikits. Vidare visar forskningen att om antalet sjukhusinläggningar 
reducerades med 25 procent skulle detta leda till stora besparingar inom landstinget. En 
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annan studie skriven av Kragh och Rekman (2005, ss. 1143-1146) visar att efter 
läkemedelsgenomgång där tabletter reducerades kunde patienten minska sina 
läkemedelsutgifter. Detta bekräftas även av en randomiserad klinisk studie skriven av 
Williams, Pulliam, Hunter, Johnson, Owens, Kincaid, Porter och Koch (2004, ss. 94-95) 
där kontrollgruppen bestod av 64 patienter och interventionsgruppen bestod av 77 
patienter. All deltagare intervjuades via telefon om vilka läkemedel de hade och om sina 
fysiska, psykiska och kognitiva tillstånd. Kontrollgruppen fick även en 
läkemedelsgenomgång av en farmaceut. Studien visade att resultatet var betydelsefullt 
bättre i kontrollgruppen eftersom läkemedelsanvändningen och läkemedelskostnader för 
den enskilde minskade efter en sex veckors uppföljning. Patienternas hälsostatus var 
oförändrad i båda grupperna efter uppföljningen. 

Informanterna berättar att många patienter har opassande mediciner som de har använt 
under en lång tid och att dessa kan bytas ut mot mer moderna och miljöanpassade. 
Enligt Nationell läkemedelsstrategi (2013, s. 32) är det oklart om hur läkemedel 
påverkar miljö idag men det finns en risk att påverka miljö på lång sikt. Larsson (2012, 
ss. 750-753) menar att även låga läkemedelshalterna kan påverka miljö negativt medan 
höga halter kan påverka både miljö och människans hälsa. Enligt Regeringskansliet 
(2015) består hållbar utveckling av de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensioner som tillsammans stärker och befrämjar varandra och enligt 
Folkhälsomyndigheten (2015) krävs det samarbete mellan olika professioner med stor 
insikt och kunskap om hur dessa faktorer samarbetar. Människans tillvaro och 
levnadsvanor är styrda av alla dimensionerna. Författarna tycker att det är viktigt att ta 
hänsyn till både studiens resultat samt tidigare forskning för att kunna bevara en god 
balans mellan dessa dimensioner. 

 

Slutsats  
Studiens resultat beskriver distriktssköterskans erfarenheter av läkemedelsgenomgångar 
inom den kommunala hälso- och sjukvården. I resultatet framkommer det tydligt att det 
finns brister och hinder vid läkemedelsgenomgångar hos äldre patienter. Bidragande 
faktorer till detta är bristfällig läkarkontinuitet, bristfällig kommunikationen samt 
avsaknad av en gemensam läkemedelslista. Vidare sker dokumentation av 
distriktssköterskor och läkare i olika elektroniska journalsystem som i sin tur leder till 
en ökad risk att göra fel och äventyrar patientsäkerheten. Distriktssköterskorna 
beskriver att de har ett stort ansvar för de äldre patienternas välbefinnande och anser att 
det är av ytterst vikt att de äldre patienterna har en god läkemedelsbehandling. Vidare 
upplever distriktssköterskorna tidsbrist och måste därför omprioritera sina 
arbetsuppgifter dagligen. Resultatet visar även att det finns påtagliga brister kring 
ansvarsfördelning och att det saknas tydliga riktlinjer vid insättning och utsättning av 
läkemedel vid läkemedelsgenomgång. Läkemedelsbiverkningar är vanliga hos de äldre 
patienterna och leder till onödigt lidande för de äldre patienterna och onödiga kostnader 
för samhället.  
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Kliniska implikationer 
Verksamhetschefer och andra berörda personer inom kommunen får nu, med studiens 
resultat som stöd, möjlighet att tänka över konsekvenserna av att patientsäkerheten 
riskeras. Det är viktigt att fokusera på att öka patientsäkerheten genom att påskynda 
tillgången till den gemensamma elektroniska patientjournalen med gemensam 
läkemedelslista för alla berörda instanser. Distriktssköterskor kan genom medicinsk 
ansvariga sjuksköterskor och enhetschefer ta upp frågor om läkemedelshantering på 
särskilda boenden och hemsjukvården till beslutande ledningsnivå. 

Studien visar att distriktssköterskor upplever tidsbrist och måste omprioritera sina 
arbetsuppgifter dagligen. Detta problem behöver tas upp på politisk nivå för att belysa 
hur distriktssköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar och att deras 
arbetsbörda ökar vilket kan försämra vården. Angående distriktssköterskornas 
upplevelse av pressad arbetssituation bör frågor drivas om utvecklingsarbete för att 
kunna påverka och förbättra arbetsmiljön.  

Vidare påvisar studiens resultat att det finns behov av att utveckla en rutin där alla äldre 
patienter har en och samma läkare och distriktssköterska för bättre helhetsansvar. Denna 
rutin kan utvecklas av ett team bestående av verksamhetschef, ansvarig läkare och 
distriktssköterska. Det finns även ett behov av att medvetandegöra om att både de äldre 
patienternas och närståendes delaktighet i vården är viktigt för de äldre patienternas 
livskvalitet. Därför är det viktigt att initiera utvecklingsarbete för att förbättra 
kontinuiteten mellan läkare och patient som i sin tur leder till bättre livskvalitet och en 
ökad patientsäkerhet.  

Utifrån studiens resultat ses en kunskapsbrist om hur viktigt det är med 
läkemedelsgenomgångar. Det är viktigt att verksamhetens ledning erhåller kunskaper 
om att väl utförda läkemedelsgenomgångar minskar de äldre patienternas 
läkemedelsbiverkningar och onödiga sjukhusinläggningar. Det är därför angeläget att ta 
fram lokala riktlinjer av  högsta ledningsnivå, verksamhetschef och medicinsk ansvarig 
sjuksköterska för att uppmärksamma frågor om kunskapsbehovet gällande 
läkemedelsgenomgångar samt arbeta för att tydliga riktlinjer om ansvarsfördelningen 
tas fram. 

 

Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning skulle kunna vara en jämförande studie i en annan del av 
Sverige med samma frågeställningar. Det hade även varit intressant att undersöka ur 
patientens perspektiv om och hur läkemedelsgenomgångar påverkar deras livskvalitet. 
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