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Sammanfattning 

I denna studie har läkemedelsgenomgångar (LMG) för äldre genomförda under 2011 
inom Västerbottens läns landsting sammanställts och utvärderats. Sammanställningen 
baseras på antalet äldre personer före och efter läkemedelsgenomgången med avseende 
på läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer och antalet åtgärder som genomförts samt 
fördelningen mellan dessa. En minskning i antalet äldre personer som använde 
läkemedel som kan vara olämpliga för den här åldersgruppen enligt Socialstyrelsens 
kvalitetsindikatorer ses som ett positivt utfall. 
 
498 läkemedelsgenomgångar från fem olika kommuner har sammanställts.  
 
I snitt minskade medicineringen med ett läkemedel per individ. Användningen av 
läkemedel som kan vara olämpliga för äldre enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer 
minskade hos de äldre. Antalet äldre med förskrivna läkemedel som ingick i 
kvalitetsindikatorerna minskade för alla dessa läkemedel. Totalt genomfördes 1 334 
åtgärder, där de vanligaste var utsättning av läkemedel, minskad dos, byte av läkemedel 
och insättning av nytt läkemedel. 
 
Minskningen av antalet personer med olämpliga läkemedel, samt det stora antalet 
åtgärder som genomfördes, visar att läkemedelsgenomgångar är viktiga inom vården av 
äldre. En minskning av antalet läkemedel kan ge en optimerad läkemedelsbehandling 
och sänka läkemedelskostnaderna. Fler studier behövs för att över tid utreda effekterna 
av läkemedelsgenomgångar på de äldres hälsotillstånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: äldre, särskilt boende, läkemedelsrelaterade problem, polyfarmaci, 
läkemedelsgenomgångar 



II 
 

 
 
 
 



III 
 

  

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning ................................................................................................................. I 
Innehållsförteckning ....................................................................................................... III 
1.  Introduktion ................................................................................................................. 1 

1.1 En åldrande befolkning ...................................................................................... 1 

1.2  Polyfarmaci och läkemedelsrelaterade problem hos äldre .................................... 1 
1.3  Fysiologiska förändringar i den åldrande kroppen ................................................ 2 

1.3.1  Farmakokinetiska förändringar ...................................................................... 2 
1.3.2  Farmakodynamiska förändringar .................................................................... 3 

1.4  Läkemedelsgenomgång ......................................................................................... 4 

1.4.1  Modell Västerbotten ....................................................................................... 5 

2.  Syfte ............................................................................................................................. 7 
3.  Material och Metod ..................................................................................................... 7 

4.  Resultat ........................................................................................................................ 8 
4.1  Antal kvinnor och män samt medelålder ............................................................... 8 
4.2  Indikator 1): Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger ........... 9 

4.3  Indikator 2): Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskild stor 

betydelse. .................................................................................................................... 10 
4.4 Indikator 3): Olämplig regim ................................................................................ 11 

4.5 Indikator 4), 5) och 6): Totalt antal läkemedel och äldre med polyfarmaci ......... 12 
4.6  Indikator 7): Läkemedelskombinationer som kan leda till interaktioner av klinisk 

betydelse ..................................................................................................................... 13 
4.7 Antal åtgärder ....................................................................................................... 13 

5.  Diskussion ................................................................................................................. 15 

5.1  Utvärdering av resultat ........................................................................................ 15 

5.1.1  Antal kvinnor och män samt medelålder ...................................................... 15 
5.1.2  Äldre med preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger ..... 15 
5.1.3  Äldre med preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskild stor 

betydelse ................................................................................................................. 16 

5.1.4  Äldre med olämplig regim ............................................................................ 17 
5.1.5  Förändring i antal läkemedel och äldre med polyfarmaci ............................ 17 
5.1.6  Äldre med preparat som ger upphov till D-interaktioner ............................. 17 
5.1.7  Åtgärder ........................................................................................................ 18 

5.2  Läkemedelsgenomgångar i framtiden ................................................................. 18 

5.2.1  Fler studier över tid krävs ............................................................................. 18 
5.2.2  Skulle läkemedelsgenomgångar kunna omfatta andra patientgrupper och 

vilken roll kan receptarier ha i det hela?................................................................. 19 
6.  Slutsats ....................................................................................................................... 20 

7. Tackord ....................................................................................................................... 20 
8.  Referenser .................................................................................................................. 21 

Bilaga 1 ....................................................................................................................... 24 
Bilaga 2 ....................................................................................................................... 26 
Bilaga 3 ....................................................................................................................... 28 

 
 
 



IV 
 

 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1.  Introduktion 

 

1.1 En åldrande befolkning 
 
Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Sverige är ett av de länder med högst 
medellivslängd i världen. År 2009 var medellivslängden 83,4 år för kvinnor och 79,4 år 
för män (1). Den äldre befolkningen är överlag sjukare än övriga invånare och därmed 
ökar användningen av sjukvårdens resurser i denna åldersgrupp.  
 
Särskilda boenden (SÄBO) eller hemsjukvård finns för de äldre som behöver extra 
omsorg, och i jämförelse med jämnåriga som bor hemma (utan hemsjukvård) har dessa 
personer många gånger fler läkemedel, fler sjukdomar och sämre kognitiv förmåga (2). 
 
 

1.2  Polyfarmaci och läkemedelsrelaterade problem hos äldre  
 
Multisjukdom ökar ofta med åldern och då även antalet förskrivna läkemedel. 
Behandling med flertalet läkemedel, så kallad polyfarmaci, är inte ovanligt hos äldre 
patienter (2, 3). I det här examensarbetet har tio läkemedel valts som gräns för 
polyfarmaci eftersom det är definitionen Socialstyrelsens använder i sin rapport 
”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” (4). Från mitten av 1990-talet och tio 
år framåt har en fördubbling av antalet läkemedel hos personer på särskilda boenden 
observerats (5).  
 
Ökad förekomst av sjukdomar och co-morbiditet (flera sjukdomar hos samma person) 
är alltså en orsak till mer omfattande läkemedelsförskrivning hos äldre. Andra 
situationer som visats sig ge upphov till polyfarmaci hos äldre är behandling av flera 
läkare, inläggningar på sjukhus, byte av vårdinrättning och boendeform, ordination av 
recept via telefon samt förnyelse av recept utan utvärdering av läkemedlets verkan eller 
om patientens fortfarande är i behov av läkemedlet (2). Dessutom har det utvecklats 
nya läkemedel på senare år, där det kanske tidigare inte funnits något 
behandlingsalternativ. Basbehandlingar för vanligt förekommande sjukdomar kan idag 
också innehålla allt fler läkemedel än förut, alltså kan polyfarmaci i många fall vara 
välmotiverad och medicinsk indicerad (5). 
 
Läkemedelsrelaterade problem (LRP) är vanligt förekommande hos äldre. Ett LRP 
definieras som ”A drug related problem is an event or circumstance involving drug 
therapy that actually or potentially interferes with desired outcomes”, direktöversatt 
till svenska: ”en händelse eller omständigheter som involverar läkemedelsbehandling 
som faktiskt eller potentiellt hindrar/interagerar med önskat hälsoutfall” (6). Studier 
har visat att LRP står bakom så många som en tredjedel av inskrivningarna av äldre på 
akutmottagningar (4).  
 
Interaktioner ingår bland LRP. Användning av flera läkemedel samtidigt medför en 
ökad risk för interaktioner, där ett läkemedel antingen kan förstärka effekten av ett 
annat läkemedel med biverkningar som följd, eller försämra verkan med utebliven 
effekt som konsekvens (7, 8). 
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Biverkningar är en annan typ av LRP. En majoritet av biverkningarna är 
farmakologiskt dosberoende biverkningar av typ A, orsakade av vanligt 
förekommande läkemedel. Typ A biverkningar kan undvikas genom sänkning av dos 
eller utsättning av läkemedel (9, 10). Två svenska studier från 2002 (11) respektive 
2006 (12) visade att läkemedelsbiverkningar generellt orsakar ca 15 procent av 
akutinläggningarna på sjukhus.  
 
Att använda många läkemedel ökar alltså risken för interaktioner och att drabbas av 
biverkningar, men det finns även andra påverkande omständigheter såsom dos, 
sjukdomstillstånd, lever- och njurfunktion samt  ärftliga faktorer (7). 
 
 

1.3  Fysiologiska förändringar i den åldrande kroppen 
 
En vanlig orsak till LRP, förutom behandling med flera läkemedel, beror på 
fysiologiska förändringar i den åldrande kroppen med bl.a. försämrade 
organfunktioner (lever- och njurfunktion), ändringar i distributionsvolym och ökad 
känslighet (t ex ökad känslighet i hjärnan för CNS-läkemedel) som följd. 
Förändringar i läkemedlens farmakokinetik och farmakodynamik gör att 
läkemedelsbehandling hos äldre är mer komplicerad jämfört med hos yngre patienter 
(2, 3).  
 
 

1.3.1  Farmakokinetiska förändringar  

 
De farmakokinetiska förändringarna påverkar omsättningen av läkemedlet i kroppen 
– hur det absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras (4).  
 
Med åldern minskar vanligtvis storleken på levern, dess blodflöde och även 
aktiviteten hos cytokrom P-450-enzymerna. Detta ger en nedgång av både fas II och 
fas I metabolismen och alltså en försämrad nedbrytning av läkemedel (3). Eftersom 
fettlösliga läkemedel måste brytas ner till mer vattenlösliga metaboliter för att kunna 
utsöndras via njurarna kommer dessa stanna kvar längre i kroppen. Exempel på 
fettlösliga läkemedel är psykofarmaka (5). 
 
Redan i 30-40 årsåldern försämras njurfunktionen och både blodflödet genom 
njuren och den glomerulära filtrationen påverkas. Från 30 till 90 års ålder minskar 
njurarnas vikt med 30 procent. Försvagad njurfunktion återspeglas av reducerad 
kreatininclearance och försämrad utsöndring av vattenlösliga läkemedel (t ex 
digoxin) och aktiva metaboliter (t ex opioider) via njurarna, vilket leder till högre 
koncentrationer av dessa i kroppen (3, 4, 13).  
 
Kroppssammansättningen förändras med åldern. Mängden kroppsvatten minskar 
och den relativa andelen kroppsfett ökar. Detta gör att fettlösliga läkemedel kan 
ackumuleras i kroppen hos äldre. Distributionsvolymen i förhållande till kroppsvikt 
blir större för fettlösliga läkemedel och plasmakoncentrationen lägre. Exempel på 
fettlösliga läkemedel är psykofarmaka, t.ex. sömnmedel och bensodiazepiner, vilka 
ofta förskrivs till äldre på särskilt boende (2, 3).  
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Dessa läkemedel är vanliga orsaker till biverkningar eftersom de stannar kvar längre i 
kroppen och får förlängd verkningstid och då kan resultera i trötthet, störningar av 
kognitiva funktioner och fallolyckor (5). En minskad mängd kroppsvatten däremot 
gör att vattenlösliga läkemedel får en minskad distributionsvolym och därigenom en 
ökad plasmakoncentration (11). 
 
 

1.3.2  Farmakodynamiska förändringar 

 
Även farmakodynamiska förändringar sker i den åldrande kroppen p.g.a. ändringar 
på receptornivå och försämrade regleringsmekanismer hos de äldre.  
 
Mängden acetylkolin minskar i hjärnan med ökad ålder. Antikolinerga läkemedel  
blockerar acetylkolinets receptorer  - vilket försämrar möjligheten för en 
tillfredställande verkan av acetylkolin ytterligare. Hos äldre personer påverkar detta 
kognitiva funktioner och ger biverkningar som liknar kognitiva försämringar 
orsakade av det naturliga åldrandet i sig, såsom glömska och konfusion. Det finns en 
risk att äldre med antikolinerga biverkningar i form av minnesstörningar behandlas 
för detta istället för att det sker en utvärdering av det antikolinerga läkemedlet. 
Vanliga antikolinerga läkemedel hos äldre är läkemedel mot inkontinens, tricykliska 
antidepressiva och högdosneuroleptika. Dementa patienter lider redan av 
degeneration i de kolinerga nervbanorna och har en väldigt låg tolerans mot 
antikolinerga läkemedel (5). 
 
Opioider kan ge konfusion, sedering och försämrad andning (särskilt hos äldre 
kvinnor) varför det är viktigt att vara uppmärksam på detta vid behandling av äldre 
med opioider (3). Opioidreceptorernas aktivitet förändras hos äldre och påverkar 
svaret på smärtstillande behandling (13). 
 
Magslemhinnan blir känsligare med åldern och därför bör försiktighet tas med 
behandling med antiinflammatoriska läkemedel (t ex COX-hämmare, NSAID och 
acetylsalicylsyra) eftersom de ger en ökad risk för magsår och magblödning (14).  
 
Njurarna hos äldre är sårbarare för olika typer av läkemedel. COX-hämmare och 
antikolinerga läkemedel kan ge upphov till urinretention med hjärtsvikt eller 
njursvikt som följd (4). Risk för uttorkning hos äldre finns vid behandling med 
vätskedrivande läkemedel, p.g.a. som tidigare nämnts en redan låg andel 
kroppsvatten hos äldre personer. Elektrolytrubbningar vid diuretikabehandling, 
särskilt kombinationsbehandling med tiazid- och loopdiuretika, förekommer också 
(3). 
 
Förmågan att anpassa blodtrycket vid lägesförändringar från liggande till stående 
försämras ofta p.g.a. svagare känslighet hos baroreceptorerna. Detta kallas för 
ortostatism och leder till blodtrycksfall som kan ge yrsel, balansproblem, fall, 
svimning och kognitiva störningar. Läkemedel som vidgar blodkärlen samt 
urindrivande läkemedel, medel mot Parkinsons sjukdom, neuroleptika och 
tricykliska antidepressiva kan förvärra tillståndet (3, 4, 5). 
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1.4  Läkemedelsgenomgång 
 
Läkemedelsgenomgångar (LMG) kan användas för att reducera felaktig 
läkemedelsbehandling. LMG är särskilt lämpliga vid långvarig medicinsk behandling 
och passar därför mycket bra att använda på äldre på särskilt boende (15).  
 
Regeringen har uppmärksammat vården och omsorgen av äldre och har sedan 2006 
anslagit särskilda stimulansmedel för att förbättra denna. Ett led i detta är att alla 
landsting och kommuner ska genomföra LMG med målsättningen att de äldre ska få 
en säker och optimerad läkemedelsbehandling med ökad livskvalitet som följd (16, 
17). 
 
En rapport har utarbetats av Socialstyrelsen – Indikatorer för god läkemedelsterapi 
hos äldre – som sammanfattar vilka kvalitetsindikatorer som bör undersökas 
närmare vid utvärdering och förbättring av äldres läkemedelsanvändning.  
 
Kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens rapport delas in i läkemedelsspecifika och 
diagnosspecifika. Läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer innefattar t.ex. typ av 
läkemedel som används. Det ges exempel på preparat som bör undvikas hos äldre om 
inte särskilda skäl föreligger, såsom bensodiazepiner med lång halveringstid eller 
läkemedel med betydande antikolinerga effekter. Diagnosspecifika 
kvalitetsindikatorer sammanfattar vilken behandling som är rationell, irrationell och 
olämplig/riskfylld för elva vanliga diagnoser/tillstånd hos äldre (4).  
 
Landsting och kommuner väljer själva hur läkemedelsgenomgångarna ska gå till. De 
kan t.ex. skilja sig åt i vilka professioner som ingår, vad de använder för underlag vid 
utvärdering av läkemedelsanvändningen och vad de har för urvalskriterier för 
patienterna (16). Enligt socialstyrelsen ska en LMG gå till så att ett arbetsteam 
bestående av läkare, sjuksköterska och omsorgs- eller omvårdnadspersonal, som 
känner patienten väl, träffar patienten och närstående för att gå igenom patientens 
läkemedelslista och diskutera patientens hälsoläge. Ofta medverkar även en 
farmaceut för att bidra med specifik farmakologisk expertis. Läkemedel för läkemedel 
gås igenom för att utesluta eventuella interaktioner, granska så att indikationen är 
aktuell och att effekten av läkemedlet utvärderats. Eventuella biverkningsproblem 
och lämplig dosering utreds. Det är viktigt att varje läkemedel fyller en funktion för 
att förhindra slentrianmässig förskrivning av läkemedel som patienten inte är i behov 
av längre (15). 
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1.4.1  Modell Västerbotten 

 
Västerbottens läns landsting (VLL), i samarbete med länets kommuner, använder sig 
av ”Modell Västerbotten” vid genomförandet av läkemedelsgenomgångar. Modell 
Västerbotten blev utvecklad av samverkansgruppen för läkemedelsgenomgångar i 
Västerbotten med representanter från landsting och kommuner. LMG efter modell 
Halland fungerade som en inspirationskälla i denna process. Modell Västerbotten 
följer Socialstyrelsens riktlinjer för utförandet av LMG. Socialstyrelsen definierar 
LMG som en ”strukturerad analys, uppföljning och omprövning av enskilda 
patienters läkemedelsbehandling och icke-farmakologisk behandling enligt ett 
förutbestämt arbetssätt i enlighet med lokala riktlinjer och rutiner” (4). 
 
LMG utförs i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 
vårdbiträden samt apotekare (eller person med motsvarande kompetens) och 
inkluderar även patienten och/eller anhöriga. Arbetet med LMG är uppbyggt i fyra 
steg (se figur 1):  
 
 

1. Symtomskattning  
Som hjälpmedel inför LMG används symtomskattningsformuläret Phase-20 
(PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor) som är en 
symtomskattningsskala för läkemedelsrelaterade symtom rekommenderat av 
Socialstyrelsen (16) (Se bilaga 1). Denna fyller den äldre i själv eller med hjälp 
av omvårdnadspersonal och/eller anhöriga. Ansvarig sjuksköterska uppger i 
formuläret vissa fysiologiska värden, såsom vikt och blodtryck. 
 

2. Analys och diskussionsunderlag 
En skriftlig sammanställning av patientjournal, läkemedelslista och 
symtomskattning utförs av apotekare och används som diskussionsunderlag 
vid läkemedelsgenomgången. Utifrån den äldres hälsotillstånd analyserar 
apotekaren läkemedelsbehandlingen och skissar på förslag till åtgärder. 
 

3. Läkemedelsgenomgång 
Läkare, sjuksköterska, apotekare, samt vid de flesta tillfällen vårdbiträden 
eller annan omvårdnadspersonal som känner patienten väl, medverkar vid 
LMG. Läkemedelsbehandlingen diskuteras och eventuella åtgärder vidtas. 
Exempel på åtgärder är utsättning/insättning/byte av läkemedel, ändring av 
dos eller doseringsregim, klinisk uppföljning/undersökning eller information 
till vårdpersonal/patient/anhörig. 
 

4. Uppföljning 
Efter 3-6 månader träffas samma team som vid LMG och gör en uppföljning 
av de eventuella åtgärder som vidtagits. Vid efterföljande år (där tanken är att 
LMG ska ske årligen) är apotekaren med om behov finns.  
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Figur 1. Flödesschema över arbetsgång enligt Modell Västerbotten (17). Med tillåtelse från 
Läkemedelscentrum, Västerbottens läns landsting. 

 
 
 
I Modell Västerbotten ingår även utbildning inom äldre och läkemedel för de 
ingående professionerna i teamet. Apotekare från Läkemedelscentrum (VLL) har 
utformat en nätbaserad utbildning med videoföreläsningar som 
omvårdnadspersonalen har möjlighet att ta del av. Läkare och sjuksköterskor inbjuds 
årligen till utbildning och diskussion kring läkemedel och äldre. 
 
De äldre som omfattas av modellen är alla äldre på SÄBO samt äldre hemmaboende 
med särskild problematik (omfattande läkemedelsanvändning och två eller fler 
akutbesök eller sjukhusinläggningar det senaste året) (17). 
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2.  Syfte 

 
 
Syftet med det här examensarbetet är att sammanställa och utvärdera genomförda 
läkemedelsgenomgångar inom Västerbottens läns landsting under 2011. Fokus har 
valts att läggas på Socialstyrelsens läkemedelsspecifika indikatorer för god 
läkemedelsterapi hos äldre.  
 
Sammanställningen ska innehålla information om läkemedelsbehandlingen före och 
efter LMG angående förändring i antalet: 
 

1)  äldre med läkemedel som endast bör användas av äldre om särskilda skäl 
finns för det. 

2) äldre med läkemedel utan välgrundad och/eller aktuell indikation. 
3) äldre med läkemedel med olämplig regim. Med regim menas om läkemedel 

ges regelbundet eller vid behov och hur långvarig behandlingen är. 
4) läkemedel per individ, totalt sett. 
5) äldre med tio läkemedel eller fler. 
6) äldre med tre psykofarmaka eller fler. 
7) D-interaktioner.  

 
Dessutom ska antalet åtgärder som genomförts, och fördelningen mellan dessa, 
sammanställas. 
 
En minskning i antalet äldre som använder läkemedel som ingår i de 
läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorerna ses som ett positivt resultat. 
 

 
 

3.  Material och Metod 

 
 
Läkemedelsgenomgångarna som sammanställts är utförda i fem kommuner inom 
VLL – Umeå, Skellefteå, Lycksele, Norsjö och Sorsele – och det är det sammanlagda 
resultatet från alla fem kommuner som sammanställts. Fem apotekare har arbetat 
deltid med läkemedelsgenomgångarna, och har tillsammans genomfört 498 stycken.  
 
Vid LMG har patientens läkemedelslista använts som anteckningsunderlag. Äldre 
personer med flera läkemedel, särskilt de som bor på SÄBO, har ofta 
dosdispenserade läkemedel från ApoDos, som då använts som underlag. 
Förändringar som gjorts i läkemedelslistan, och berör kvalitetsindikatorerna, 
matades manuellt in i ett Exceldokument. All inmatning av data skedde på 
Läkemedelscentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Därefter gjordes en 
sammanställning av resultatet i tabellform.  
 
Både stående läkemedel och läkemedel vid behov har räknats in när totala antalet 
läkemedel före och efter LMG har beräknats. Läkemedel som förekommit flera 
gånger i läkemedelslistan (t.ex. paracetamol både stående och vid behov) har räknats 
som ett läkemedel. De värden som anges är antalet personer som har en viss typ av 
läkemedel, vilket innebär att en person t.ex. kan ha flera läkemedel med antikolinerg 
verkan.  
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I bilaga 2 och 3 anges de olika kvalitetsindikatorerna och vilka preparat (inklusive 
dess ATC kod) som ingår under respektive indikator. 
 
För litteratursökning inom området äldre och läkemedel samt 
läkemedelsgenomgångar har sökmotorn PubMed använts. Sökningar genomfördes 
mellan 2012-01-23 och 2012-03-02. Medical review, nursing home, pharmacist, 
elderly, drugs och kidney  är de sökord som använts och kombinerats. 
 
Även sökningar på ”Läkemedelsgenomgångar” har gett användbara träffar i 
sökmotorn Google, liksom sökningar på Socialstyrelsens hemsida. Dessutom har 
relevanta böcker inom området använts, t.ex. Äldres läkemedelsbehandling (3) och 
Läkemedelsboken (2). 
 
 
 

4.  Resultat 

 
 
Efter läkemedelsgenomgångarna minskade det totala antalet läkemedel och det sågs 
en minskad användning av de läkemedel som ingår i kvalitetsindikatorerna:  
 

 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger. 

 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskild stor betydelse. 
 

Det observerades även en minskning i antal äldre med: 
 

 Olämplig regim.  

 Polyfarmaci. 

 Läkemedelskombinationer som kan leda till interaktioner av klinisk 
betydelse.  

 
Kvalitetsindikatorerna och resultatet av läkemedelsgenomgångarna redovisas i 
tabellformat nedan. 
 
 

4.1  Antal kvinnor och män samt medelålder  
 
Av det totala antalet läkemedelsgenomgångar som genomfördes (498) var 
majoriteten boende på SÄBO, endast 17 var hemmaboende äldre.  
 
Populationen bestod av lite drygt dubbelt så många kvinnor som män, där kvinnorna 
var i snitt 3 år äldre än männen (Tabell 1).  Den yngsta deltagaren var en 48-årig 
kvinna (definieras inte som äldre men omfattades av omsorgen och bedömdes som 
lämplig att ingå i LMG) och den äldsta en kvinna på 104 år.  
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Tabell 1. Antal och fördelning mellan kvinnor och män samt medelålder.  

 
Kvinnor Män Totalt 

    
Antal 340 (68%) 158 (32%) 498 

    
Medelålder  
(SD)1 min-max2 

85 
(7) 48-104 

82 
(9) 51-101 

84 
(8) 48-104 

 

1Standardavvikelse 
2Lägsta och högsta värdet 

 
 

4.2  Indikator 1): Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl 
föreligger 
 
Tabell 2 redovisar läkemedel som äldre har hög risk att få biverkningar av och endast 
ska användas om fördelarna med läkemedlet överväger nackdelarna. Användandet av 
alla dessa läkemedel hos de äldre minskade efter LMG.  

 
 
Tabell 2. Antal (n) och procent (%) av de äldre med preparat som bör undvikas om inte 
särskilda skäl föreligger. Antal äldre före och efter LMG samt minskning i antal och procent 
anges. 

  Kvinnor 
n (%) 

Män 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

     

Långverkande bensodiazepiner Före  22 (6,5) 14 (8,9) 36 (7,2) 

 Efter  13 (3,8) 12 (7,6) 25 (5,0) 

Minskning i antal och procent  -9 (-40,9) -2 (-14,3) -11 (-30,6) 

     

Läkemedel med betydande 
antikolinerga effekter 

Före  28 (8,2) 17 (10,8) 45 (9,0) 

 Efter  16 (4,7) 9 (5,7) 25 (5,0) 

Minskning i antal och procent  -12 (-42,9) -8 (-47,1) -20 (-44,4) 

     

Tramadol Före  9 (2,6) 3 (1,9) 12 (2,4) 

 Efter  6 (1,8) 2 (1,3) 8 (1,6) 

Minskning i antal och procent  -3 (-33,3) -1 (-33,6) -4 (-33,3) 

     

Propiomazin Före  11 (3,2) 4 (2,5) 15 (3,0) 

 Efter  6 (1,8) 2 (1,3) 8 (1,6) 

Minskning i antal och procent  -5 (-45,5) -2 (-50,0) -7 (-46,7) 
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4.3  Indikator 2): Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av 
särskild stor betydelse. 
 
 
Läkemedlen i tabell 3.1 och 3.2  är frekvent förekommande hos äldre. Det inte är helt 
ovanligt att indikation saknas för dessa, eller att den äldre tidigare behövt läkemedlet 
men att indikationen nu är inaktuell. All användning efter LMG är bedömt att ha 
korrekt och aktuell indikation. 

Den största procentuella minskningen var antalet äldre med COX-hämmare. 
Paracetamol används av en majoritet av de äldre, och minskningen i antalet före och 
efter LMG är liten (tabell 3.1).  

Mer än hälften av de äldre använde antidepressiva läkemedel. 
Protonpumpshämmare och loopdiuretika användes av 31,5 respektive 37,8 procent 
(tabell 3.2).  

 
 
 
Tabell 3.1. Antal (n) och procent (%) av de äldre med preparat för vilka korrekt och aktuell 
indikation är av särskild stor betydelse. Antal äldre före och efter LMG samt minskning i 
antal och procent anges. 

 
  Kvinnor 

n (%) 
Män 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

     

COX-hämmare Före 13 (3,8) 7 (4,4) 20 (4,0) 

 Efter 6 (1,8) 3 (1,9) 9 (1,8) 

Minskning i antal och procent  -7 (-53,8) -4 (-57,1) -11 (-55,0) 

     

Paracetamol Före  272 (80,0) 124 (78,5) 396 (79,5) 

 Efter 268 (78,8) 118 (74,7) 386 (77,5) 

Minskning i antal och procent  -4 (-1,5) -6 (-4,8) -10 (-2,5) 

     

Opioider Före  101 (29,7) 43 (27,2) 144 (28,9) 

 Efter 96 (28,2) 39 (24,7) 135 (27,1) 

Minskning i antal och procent  -5 (-5,0) -4(-9,3) -9 (-6,3) 
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Tabell 3.2. Antal (n) och procent (%) av de äldre med preparat för vilka korrekt och 
aktuell indikation är av särskild stor betydelse. Antal äldre före och efter LMG samt 
minskning i antal och procent anges. 

 
  Kvinnor 

n (%) 
Män 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

     

Antipsykotiska läkemedel Före  62 (18,2) 24 (15,2) 86 (17,3) 

 Efter 52 (15,3) 20 (12,7) 72 (14,5) 

Minskning i antal och procent  -10 (-16,1) -4 (-16,7) -14 (-16,3) 

     

Protonpumpshämmare Före  112 (32,9) 45 (28,5) 157 (31,5) 

 Efter 90 (26,5) 38 (24,1) 128 (25,7) 

Minskning i antal och procent  -22 (-19,6) -7 (-15,6) -29 (18,5) 

     

Digoxin Före  12 (3,5) 11 (7,0) 23 (4,6) 

 Efter 9 (2,6) 11 (7,0) 20 (4,0) 

Minskning i antal och procent  -3 (-25,0) 0 (0) -3 (-13,0) 

     

Loopdiuretika Före  129 (37,9) 59 (37,3) 188 (37,8) 

 Efter 115 (33,8) 54 (34,2) 169 (33,9) 

Minskning i antal och procent  -14 (-10,9) -5 (-8,5) -19 (-10,1) 

     

Antidepressiva läkemedel Före  201 (59,1) 73 (46,2) 274 (55,0) 

 Efter 184 (54,1) 68 (43,0) 252 (50,6) 

Minskning i antal och procent  -17 (-8,5) -5 (-6,8) -22 (-8,0) 

 

 
 

 

4.4 Indikator 3): Olämplig regim 
 
Indikatorn omfattar grupper av läkemedel som ibland ordineras på fel sätt till äldre. 
Sömnmedel regelbundet i mer än en månad eller COX-hämmare regelbundet i mer 
än 14 dagar anses som olämplig behandling för äldre med hänsyn till risk för 
biverkningar eller verkningslös behandling. Ett fåtal äldre hade COX-hämmare 
regelbundet (tabell 4), vilket medför att de flesta äldre med COX-hämmare i tabell 3 
fick dessa vid behov. En femtedel av de äldre fick sömnmedel regelbundet före LMG, 
en siffra som minskade med 25 procent efter LMG.  
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Tabell 4. Antal (n) och procent (%) av de äldre med olämplig regim. Antal äldre före och 
efter LMG samt minskning i antal och procent anges. 

  Kvinnor 
n (%) 

Män 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

     

Sömnmedel regelbundet (>30 
dagar) 

Före  73 (21,5) 30 (19,0) 103 (20,7) 

 Efter 567 (16,8) 20 (12,7) 77 (15,5) 

Minskning i antal och procent  -16 (-21,9) -10 (-33,3) -26 (-25,2) 

     

COX-hämmare regelbundet (>14 
dagar) 

Före  3 (0,9) 1 (0,6) 4 (0,8) 

 Efter 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,2) 

Minskning i antal och procent  -2 (-66,7) -1 (-100,0) -3 (-75,0) 

 

 

 

4.5 Indikator 4), 5) och 6): Totalt antal läkemedel och äldre med 
polyfarmaci 
 
Medeltalet för totala antalet läkemedel var 11,1. Förändringen för de äldre var i snitt 
minskning med ett läkemedel efter läkemedelsgenomgången (Tabell 5). 
 
Tabell 6 visar att lite drygt hälften av de äldre hade tio eller fler läkemedel. Att 
polyfarmaci finns med som en kvalitetsindikator beror på, som tidigare nämnts, att 
många olika läkemedel komplicerar läkemedelsbehandlingen. En femtedel hade ≥3 
psykofarmaka regelbundet eller vid behov. 
 
 
 
 
Tabell 5. Förändring i antal läkemedel före och efter läkemedelsgenomgång. 
 

  
Kvinnor Män Totalt 

     
Medeltal antal 
läkemedel 

Före  
(SD)1 min-max2 

11,2 
(4,5) 2,0-29,0 

11,1 
(4,4) 3,0-24,0 

11,1 
(4,5) 2,0-29,0 

     

 
Efter  
(SD) min-max 

10,1 
(4,4) 2,0-28,0 

10,1 
(4,2) 3,0-23,0 

10,1 
(4,3) 2,0-28,0 

     
Minskning antal 
läkemedel   

-1,1 - 1,0 -1,0 

 

1Standardavvikelse 
2Lägsta och högsta värdet 
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Tabell 6. Antal (n) och procent (%) av de äldre med polyfarmaci. Antal äldre före och efter 
LMG samt minskning i antal och procent anges. 
 

  Kvinnor 
n (%) 

Män 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

     
≥10 läkemedel regelbundet eller vid 
behov 

Före  196 (57,6) 93 (58,9) 289 (58,0) 

 Efter 165 (48,5) 80 (50,6) 245 (49,2) 
Minskning i antal och procent  -31 (-15,8) -13 (-14,0) -44 (-15,2) 
     
≥3 psykofarmaka regelbundet eller 
vid behov 

Före  78 (22,9) 26 (16,5) 104 (20,9) 

 Efter 66 (18,5) 21 (13,3) 84 (16,9) 
Minskning i antal och procent  -15 (-19,2) -5 (-19,2) -20 (-19,2) 

 

 
 

4.6  Indikator 7): Läkemedelskombinationer som kan leda till 
interaktioner av klinisk betydelse 
 

D-interaktionerna minskade med en tredjedel (se tabell 7).  

 

 

Tabell 7. Antal (n) och procent (%) av de äldre med preparat som ger upphov till D-
interaktioner. Antal äldre före och efter LMG samt minskning i antal och procent anges. 

  Kvinnor 
n (%) 

Män 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

     

D-interaktioner Före  5 (1,5) 4 (2,5) 9 (1,8) 

 Efter 4 (1,2) 2 (1,3) 6 (1,2) 

Minskning i antal och procent  -1 (-20,0) -2 (-50,0) -3 (-33,3) 

 

 

 

4.7 Antal åtgärder 
 
Totalt gjordes 1334 olika åtgärder (2,68 per individ, SD 1,94). Tabell 8 redovisar 
fördelningen mellan de olika åtgärderna. Utsättning av läkemedel, minskad dos, byte 
av läkemedel och insättning av läkemedel var de vanligaste åtgärderna. 
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Tabell 8. Totala antalet åtgärder under respektive kategori fördelat på kvinnor, män, 
kvinnor +män (totalt) samt per indvid. 

 
 Kvinnor Män Totalt 

    

Utsättning av läkemedel 414 175 589 

 Antal per individ 
(SD1) min-max2 

1,22 
(1,43) 0-7 

1,11 
(1,46) 0-7 

1,18 
(1,44) 0-7 

    

Insättning av läkemedel 68 36 104 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,20 
(0,52) 0-4 

0,23 
(0,54) 0-3 

0,21 
(0,53) 0-4 

    

Byte av läkemedel 76 37 113 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,22 
(0,50) 0-3 

0,23 
(0,52) 0-3 

0,23 
(0,51) 0-3 

    

Ökad dos 49 19 68 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,14 
(0,37) 0-2 

0,12 
(0,35) 0-2 

0,14 
(0,36) 0-2 

    

Minskad dos 199 95 294 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,59 
(0,76) 0-3 

0,60 
(0,77) 0-3 

0,59 
(0,76) 0-3 

    

Byte regim (stående vs vb) 27 11 38 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,08 
(0,27) 0-1 

0,07 
(0,26) 0-1 

0,08 
(0,27) 0-1 

    

Monitorering - labvärden 46 27 73 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,14 
(0,35) 0-2 

0,17 
(0,47) 0-3 

0,15 
(0,39) 0-3 

    

Provutsättning/dosminskning 23 12 35 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,07 
(0,26) 0-2 

0,08 
(0,33) 0-2 

0,07 
(0,29) 0-2 

    

Information-diskussion med patienten 14 6 20 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

0,04 
(0,20) 0-1 

0,04 
(0,19) 0-1 

0,04 
(0,20) 0-1 

    

Summa antal åtgärder 916 418 1334 

 Antal per individ 
(SD) min-max 

2,69 
(1,95) 0-10 

2,65 
(1,94) 0-10 

2,68 
(1,94) 0-10 

 

1Standardavvikelse 
2Lägsta och högsta värdet på antalet åtgärder per individ 
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5.  Diskussion 

 

5.1  Utvärdering av resultat 
 
Det faktum att antalet äldre efter läkemedelsgenomgångarna minskade för varje 
läkemedelsspecifik indikator, och det stora antalet åtgärder som genomfördes, visar 
att LMG fyller en viktig funktion inom sjukvården. Användningen av läkemedel som 
är olämpliga för äldre minskade, vilket rimligtvis kommer att leda till att de äldre mår 
bättre. Ett sekundärt resultat av detta blir då minskade sjukvårdskostnader. 
Eftersom det är fem olika apotekare som genomfört LMG, blir det naturligt att sättet 
de antecknar på vid LMG kan variera. Fördelen dock är att det är en person som 
matat in resultatet av alla LMG, och på så sätt har antalet felkällor minskats och 
resultatet blir konsekvent. 
 
Något som kan ses som en svaghet med studien är att inga beräkningar på 
signifikanta skillnader mellan kvinnor och män gjorts. Förklaringen till detta är att 
syftet med examensarbetet inte var att undersöka skillnader mellan kvinnor och män 
utan att sammanställa samtliga äldre personer som ingick i populationen. Dock 
valdes värden för kvinnor och män att tas med för att ge en inblick i hur fördelningen 
i användandet av läkemedel såg ut.  
 

5.1.1  Antal kvinnor och män samt medelålder  

 
Fördelningen i antalet kvinnor och män och deras medelålder togs med för att 
beskriva populationen. Fördelningen mellan kvinnor och män i den här 
sammanställningen stämmer väl överens med det svenska riksgenomsnittet för 
boende i SÄBO, som är 70 procent kvinnor och 30 procent män (18). I den här 
gruppen, liksom för befolkningen generellt, hade kvinnorna en högre medelålder än 
männen.  
 
Det låga antalet LMG genomförda på äldre hemmaboende speglar till viss del hur det 
ser ut på nationell nivå. Av de stimulansmedel för LMG som använts har den största 
delen gått till äldre på SÄBO, 45 000 LMG, jämfört med 24 000 LMG på 
hemmaboende äldre (16). Förklaringar till detta kan vara att det krävs mer 
administrering kring den senare gruppen, och att det är svårare att följa upp 
ändringar i läkemedelsbehandlingen hos hemmaboende.  
 

5.1.2  Äldre med preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger 

 
Av de läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger var långverkande 
bensodiazepiner och läkemedel med betydande antikolinerga effekter de som flest 
äldre fick utskrivet.  Det är viktigt att användningen av de här läkemedlen minskar 
p.g.a. biverkningsrisken. 
 
Medicinering med bensodiazepiner ökar risken för dagströtthet (hangover), kognitiva 
störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall hos äldre. Det finns icke-
farmakolgiska alternativ för att förbättra sömnen, som att tänka på god sömnhygien 
(t.ex. mörkt och tyst rum, att inte sova på dagen, undvika alkohol och koffein på 
kvällen) eller att använda sig av extra energi- och näringsrik mat innan sänggåendet 
för att minska nattlig oro och förhindra att hunger stör nattsömnen.  
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Zopiklon eller zolpidem är de farmakologiska alternativen som i första hand ska 
rekommenderas som sömnmedel till äldre eftersom de har en relativt kort 
halveringstid (2). 
 
Antikolinerga läkemedel kan ge kognitiva störningar hos äldre, allt från lättare 
minnesstörningar till förvirring. Observeras biverkningar som kan bero på det 
antikolinerga läkemedlet är det viktigt att ett annat läkemedel med annan 
biverkningsprofil testas istället.  
 
Andelen äldre som använde bensodiazepiner och läkemedel med betydande 
antikolinerga effekter minskade med 30,6 respektive 44,4 procent (se tabell 2).  
 

5.1.3  Äldre med preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskild 

stor betydelse 

 
Paracetamol, antidepressiva läkemedel, loopdiuretika och protonpumpshämmare var 
de läkemedel under denna indikator som flest äldre använde. 
 
Paracetamol var väldigt vanligt hos kvinnor och män, 78,5 % i båda grupperna. 
Anledningen till det är att paracetamol är det smärtstillande läkemedel som i första 
hand rekommenderas till äldre personer, och smärta är vanligt förekommande. 
Positivt är att antalet personer med COX-hämmare var lågt, eftersom risken att 
drabbas av blödningar, magsår, hjärtsvikt och njursvikt ökar markant vid högre ålder 
(14).  
 
Antidepressiva läkemedel sattes ut hos 22 personer. Vid depression och/eller oro är 
det viktigt att i första hand ta reda på de bakomliggande orsakerna till detta och 
undersöka om god omvårdnad kan lösa problemen (2). Fler kvinnor än män hade 
psykofarmaka på sin läkemedelslista. Dock vet vi inte om skillnaden är signifikant 
eftersom inga sådana beräkningar gjorts, då detta inte ingick i syftet med 
examensarbetet. En högre användning av psykofarmaka hos kvinnor än män i 
åldersgruppen 75-89 år har observerats i en studie där läkemedelsanvändningen på 
fler än 600 000 svenska kvinnor och män undersöktes. Tänkbara förklaringar till 
detta uppgavs i den artikeln vara skillnader i sjukdomssymtom eller att kvinnorna är 
bättre på att uttrycka sig kring till sitt hälsotillstånd (20). Historiska värderingar om 
den ”hysteriska kvinnan med svaga nerver” och att psykiska problem är mer 
”accepterat” hos kvinnor är personliga teorier som skulle kunna påverka både 
patienter och förskrivare.  
 
Loopdiuretika kan ge elektrolytrubbningar, hypovolemi och fall hos äldre. Vid 
läkemedelsgenomgångar har det visats sig vara ett av de läkemedel som ofta saknar 
aktuell indikation eller att indikationen är oklar (4). I detta fall minskade antal äldre 
med loopdiuretika med 10,1 procent.   
 
Många av de äldre använde protonpumpshämmare (PPI), vilket skulle kunna ses som 
en konsekvens av hög läkemedelsanvändning, då vissa läkemedel irriterar 
magslemhinnan. Funktionell dyspepsi är ett tillstånd då magen är känslig men prover 
och undersökningar kan inte hitta något fel. Indikationen för att använda PPI är bl.a. 
vid refluxsjukdom och för att förebygga och behandla sår i magsäcken och 
tolvfingertarmen (19). Det är viktigt att indikation verkligen finns för behandling med 
PPI eftersom det inte finns vetenskapliga bevis för att funktionell dyspepsi kan 
behandlas med PPI. Det är onödigt med förskrivning av PPI om behov inte finns 
eftersom patienten vid utsättning kan drabbas av hypersekretion av saltsyra (4). 
Antalet äldre med PPI minskade efter LMG. 
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5.1.4  Äldre med olämplig regim 

 
Antal patienter som använde sömnmedel regelbundet minskade med 26 personer. 
Det är en stor siffra då 26 personer kan ha lidit av dagtrötthet och dåsighet under 
lång tid helt i onödan. Tänkbara möjligheter till att sömnmedel ges till äldre på 
SÄBO, utan att utvärdera om ett verkligt behov finns, kan vara minskade 
personalresurser inom äldrevården. 
 
Vetskapen om COX-hämmarnas negativa sidor vid behandling av äldre verkar vara 
utbredd bland förskrivarna. Endast ett fåtal äldre fick COX-hämmare regelbundet 
(mer än 14 dagar).  
 

5.1.5  Förändring i antal läkemedel och äldre med polyfarmaci 

 
Antalet läkemedel i snitt per individ har visat liknande resultat i andra studier. En 
norsk studie om läkemedelsrelaterade problem på vårdhem visade ett snitt på 11,5 
läkemedel per person (21), och en svensk studie från Skåne, där LMG undersöktes på 
distans, visade att de äldre hade 11,4 läkemedel i snitt (22). Detta kan liknas med 11,1 
läkemedel per person i denna sammanställning. Minskningen med ett läkemedel 
efter LMG var också densamma som i den skånska studien (22). 
 
Av de äldre som ingår i den här rapporten uppfyller lite drygt hälften kraven för 
polyfarmaci (≥ 10 läkemedel), ett resultat som även setts i ett antal andra studier 
(23). Eftersom polyfarmaci har förknippats med ökad risk för biverkningar, 
interaktioner och sjukhusinläggningar så ses en minskning i antalet äldre med ≥ 10 
läkemedel som något positivt. Fyrtiotre personer fick sin medicinering minskad från 
≥ 10 läkemedel till < 10. I den här sammanställningen har vid behovs läkemedel 
räknats in i totala antalet läkemedel per individ. Något att tänka på är att det inte 
framgår hur ofta vid behovs medicinering använts.  
 
Exempel på läkemedel som kan sättas ut är läkemedel utan indikation, läkemedel där 
effekten inte varit tillfredställande, läkemedel som ger biverkningar som inte är 
rimliga i förhållandet till effekt, eller risk för interaktion. Något att ha i åtanke dock 
är att all läkemedelsbehandling ska vara individanpassad och att tio läkemedel eller 
fler kan behövas för en tillfredställande sjukvård hos vissa patienter (2). Andra 
aspekter på polyfarmaci är att personer stående på flertalet läkemedel oftast är sjuka 
och sköra och vid förvärrat hälsotillstånd kan det vara svårt att veta om det är 
läkemedel eller sjukdom i sig som är orsaken (24). 
 

5.1.6  Äldre med preparat som ger upphov till D-interaktioner 

 
En D-interaktion bör undvikas och definieras i FASS som att ”Interaktionen kan leda 
till allvarliga kliniska konsekvenser i form av svåra biverkningar, utebliven effekt eller 
är i övrigt svår att bemästra med individuell dosering” (7). Även om antalet äldre 
efter LMG minskade för varje indikator, är frågan om antalet äldre för vissa 
indikatorer skulle varit nere på noll, t.ex. som för D-interaktioner? Det var sex 
patienter som hade kvar D-interaktioner efter LMG. En förklaring att ”nollvisionen” 
inte blev uppnådd kan vara att ansvarig läkare har avvägt riskerna och nyttan av 
behandlingen och bedömt att det ändå var fördelaktigast för patienten att ha de 
interagerande läkemedlen kvar.  
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5.1.7  Åtgärder 

 
Ett stort antal åtgärder genomfördes, hela 1 334 stycken. Det är viktigt att tänka på 
att inte alla förslag till ändringar som apotekaren lägger fram efter sin 
sammanställning av patientens hälsotillstånd leder till någon åtgärd. Statistik över 
antalet förslag till åtgärder och antalet åtgärder som blev genomföra låg utanför syftet 
till det här examensarbetet. 
 
Mycket fokus läggs på utsättning av läkemedel eftersom de läkemedelsspecifika 
indikatorerna har minskning i användandet av vissa typer av läkemedel som positivt 
utfall. Alla typer av åtgärder ska dock innebära en förbättring för den äldre. En 
inventering och diskussion kring läkemedelsbehandling av äldre patienter har också 
ett värde i sig eftersom alla parter som deltar i patientbehandlingen involveras i den 
processen. Insättning av läkemedel kan bli aktuell om nya indikationer framkommer, 
men detta ökar risken för biverkningar och interaktioner, något som kan 
uppmärksammas och tas hänsyn till vid LMG.  
 
En dosökning eller dosminskning kan göra stora skillnader i hälsotillståndet. 
Exempelvis kan doseringsintervallet av ett läkemedel behöva ändras, och uppföljande 
labprover behöva tas för uppföljning och anpassning av läkemedelsbehandlingen, 
t ex. plasmakoncentrationsbestämmelse av läkemedel eller uppföljning av 
njurfunktion. 
 

5.2  Läkemedelsgenomgångar i framtiden 
 

5.2.1  Fler studier över tid krävs 

 
Det har inte skett någon uppföljande utvärdering av hälsotillståndet efter 
läkemedelsgenomgångarna. Huvudorsaken till att någon sådan inte genomfördes var 
den stora naturliga fluktuationen i hälsotillstånd. Patienterna hade en medelålder på 
84 år och en försämring av hälsotillståndet oberoende av läkemedelsbehandling kan 
inträffa snabbt. För det flesta rör det sig om multisjuka personer där en försämring i 
hälsan ingår i det naturliga förloppet och snabbt kan växla beroende på många olika 
faktorer.  
 
Vissa utvärderingar av LMG i slutenvård har skett i andra delar av Sverige, bl.a. på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och Södersjukhuset i Stockholm, och de har visat på 
ett positivt i resultat i form av färre vårddagar och färre inläggningar i jämförelse 
med kontrollgrupper per år (16). I en skånsk studie på effekterna av LMG ansåg 
vårdpersonalen att i 34 procent av fallen uppnåddes en positiv effekt på 
hälsotillståndet, i 58 procent sågs ingen skillnad och i 8 procent en negativ effekt. De 
negativa effekterna var främst sömnstörningar p.g.a. minskning av sömnläkemedel 
eller ökad oro p.g.a. minskad dos av lugnande läkemedel (25).  
 
Ur kostnadsperspektiv är det positivt att antal läkemedel på läkemedelslistan efter en 
LMG minskade, men fler studier krävs för att undersöka effektivitet av LMG över tid 
med fokus på hälsotillstånd och livskvalitet och totala vårdkostnader (16). I teorin 
borde LMG kunna ge positiva resultat på dessa effektmått eftersom kvaliteten på 
läkemedelsbehandlingen hos de äldre ökat, men om LMG är kostnadseffektiva är en 
annan fråga. LMG är relativt resurskrävande, och som tidigare nämnts har vi att göra 
med en grupp patienter som är svåra att studera ur ett kostnads-
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effektivitetsperspektiv, eftersom hälsotillståndet av naturliga skäl så snabbt kan 
ändras i den här patientpopulationen. En studie av äldre dato menar att det kan visas 
att interventioner med kliniska farmacevter är kostnadseffektiva (26). Det behövs 
dock fler studier för att få definitiva svar i frågan om kostnadseffektivitet av 
läkemedelsgenomgångar (27). 
 

5.2.2  Skulle läkemedelsgenomgångar kunna omfatta andra patientgrupper 

och vilken roll kan receptarier ha i det hela? 

 
I andra länder har läkemedelsgenomgångar vid sjukhusinläggningar länge varit en 
naturlig del i vårdkedjan (28). Här i Sverige har det börjat bli vanligare att en 
apotekare (eller person med motsvarande kompetens) följer med på sjukhusronderna 
för att göra läkemedelsgenomgångar (29).  
 
Inte bara äldre personer har långa läkemedelslistor. Det finns även personer under 
65 år som är multisjuka och/eller har sjukdomar som kräver en omfattande 
medicinering. Dessa personer skulle rimligtvis också gynnas av att få sin 
medicinering utvärderad av en apotekare, även om de i de flesta fall har en 
specialistläkare som de träffar regelbundet och där läkaren har en god insikt i 
läkemedelsanvändningen. Patienten i fråga kan t.ex. få läkemedel utskrivna av andra 
läkare och en apotekare, med sin kompetens, kan se på medicineringen från en 
annan synvinkel. Läkemedelsgenomgångar som riktar sig mot en annan grupp än 
äldre kräver dock andra typer av läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer.  
 
Finns det någon roll för receptarier i arbetet med läkemedelsgenomgångar? Vissa 
öppenvårdsapotek erbjuder kostnadsfri läkemedelsrådgivning där kunden sitter ner 
med en specialutbildad farmaceut och går igenom läkemedelsanvändningen (30). 
Kanske finns det tillfälle vid dessa att fånga upp personer som behöver en utförligare 
läkemedelsgenomgång?  
 
Säkert skulle receptarier, liksom apotekare, kunna utnyttjas mer inom vården – på 
hälsocentraler och sjukhusmottagningar – för att utvärdera patienternas 
läkemedelsanvändning och på så sätt bl.a. motverka onödiga interaktioner och 
biverkningar. Med tanke på att antalet nya läkemedel ökar hela tiden och fler 
sjukdomar går att behandla kommer högst sannolikt behovet av farmakologisk 
kompetens öka.  
 
Bortsätt från de konkreta effekterna på läkemedelsbehandling av äldre patienter har 
LMG också en tydligt utbildande uppgift och effekt, vilket är att skapa förståelse och 
samsyn kring läkemedelsbehandling av patienten mellan alla involverade 
yrkesgrupper. Detta ökar kvalitén och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, 
förbättrar uppmärksamheten omkring biverkningar som kan uppstå och underlättar 
uppföljningen av behandlingen.  
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6.  Slutsats 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att de fysiska förändringar som sker i och med 
åldrandet gör att förskrivning av läkemedel till äldre kräver särskild omtanke vid 
anpassning av dos, läkemedelsform och administrationssätt. Vissa läkemedel är inte 
lämpliga för äldre överhuvudtaget.  
 
Det är viktigt att alla yrkesgrupper som är involverade i vården av den äldre patienten 
även engageras i diskussionen omkring läkemedelsbehandling av patienten.   
 
Det stora antalet åtgärder som föreslagits och genomförts vid 
läkemedelsgenomgångarna, samt det faktum att samtliga kvalitetsindikatorer 
förbättrades, tyder på att mycket kan förbättras vid läkemedelsbehandlingen av 
äldre. Fler studier krävs för att undersöka hälsovinster över tid och fullständig 
värdering av kostnadseffektiviteten av LMG.  
 

 
7. Tackord 
 
 
Jag vill tacka min handledare Magdalena Pettersson för vägledning och stöd i arbetet 
med mitt examensarbete samt Jeanette Jonsson och Jörn Schneede för kommentarer 
på min text. Jag vill även tacka Sara Norberg och Maria Gustafsson som hjälpte mig 
med frågor vid inmatningen av datamaterialet. 
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Bilaga 2  
 
 
Tabellerna är omarbetade från Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi 
hos äldre” (G) och beskriver de kvalitetsindikatorer som använts i detta 
examensarbete.  
 
 
 

Indikator 1.1  
Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger. 

ATC-kod 

  
Bensodiazepiner med lång halveringstid:  
Diazepam N05BA01  
Nitrazepam N05CD02  
Flunitrazepam N05CD03  
  
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter Se bilaga 3 
  
Tramadol N02AX02 
  
Propiomazin N05CM06 

 
 
 
 

Indikator 1.2  
Preparat för vilka korrekt 
och aktuell indikation är av 
särskild stor betydelse. 

ATC-kod Kommentar 

   
Cox-hämmare (NSAID) M01A exkl. 

M01AX05 
Vid smärttillstånd där enbart smärtstillande 
behandling med paracetamol bör vara 
tillräcklig. 

   
Paracetamol N02BE01, 

N02AA59 
Utan att aktuell indikation (smärta) finns. 

   
Opioider  
 

N02A Utan att aktuell indikation (smärta) finns, 
eller utan att man påvisat att effekten är 
bättre än med enbart lätta smärtstillande 
medel. 

   
Antipsykotiska läkemedel  
 

N05A exkl. 
N05AN 

Utan att aktuell indikation (psykotiska 
symtom, svår aggressivitet) finns. 

   
Protonpumpshämmare – PPI  
 

A02BC Utan att korrekt indikation – ulcussjukdom, 
refluxsjukdom, ulcusprofylax vid behandling 
med coxhämmare – föreligger. 

   
Digoxin  
 
 

C01AA05 Utan att aktuell och korrekt indikation 
(förmaksflimmer, måttlig-svår hjärtsvikt) 
föreligger. 
 

Loopdiuretika  C03C Utan känd aktuell indikation. 
   
SSRI och relaterade  
antidepressiva medel  
 

N06AB,  
N06AX 

Utan att korrekt och aktuell indikation 
(oftast depression) föreligger. 
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Indikator 1.3  
Olämplig regim 

ATC-kod Kommentarer 

   
Sömnmedel  N05C Regelbundet varje kväll, under mer än en månad 

utan omprövning. 
   
Cox-hämmare 
(NSAID) 

M01A exkl. 
M01AX05 

I en regelbunden dosering dagligen under mer än 
två veckor utan omprövning. 

 
 
 
 

Indikator 1.5  
Polyfarmaci 

ATC-kod Kommentarer 

   
Tio eller fler läkemedel  Regelbundet eller vid behov. 
   
Tre eller fler psykofarmaka  
 

N05A,N05B, 
N05C, N06A 

Från en eller flera av ATC-grupperna 
regelbundet eller vid behov. 

 
 
 
 

Indikator 1.6  
Läkemedelskombinationer som kan leda till interaktioner av klinisk betydelse 
 
En eller flera kombinationer av läkemedel som kan ge upphov till D-interaktioner. 
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Bilaga 3  
 
Tabellen är omarbetad från Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi 
hos äldre” (G) och beskriver läkemedel med betydande antikolinerga effekter. 
 
 
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter 
   
Läkemedelsgrupp Läkemedelssubstans ATC-kod 
   
   
Medel vid funktionella tarmsymtom, 
antikolinerga 

glykopyrron A03AB 

 atropin, hyoscyamin A03BA 
 butylskopolamin, metylscopolamin A03BB 
   
Antiemetika, antikolinerga skopolamin A04AD 
   
Antiarytmika, vissa disopyramid C01BA 
   
Urologiska spasmolytika oxybutynin, tolterodin, solifenacin, 

darifenacin, fesoterodin 
G04BD 

   
Opioider i kombination med spasmolytika morfin, ketobemidon resp. 

hydromorfon i kombination med 
spasmolytika 

N02AG 

   
Medel vid parkinsonism, antikolinerga trihexyfenidyl, biperiden N04A 
   
Antipsykotiska läkemedel av högdostyp levomepromazin N05AA 
 klorprotixen N05AF03 
   
   
Antipsykostiska läkemedel klozapin N05AH02 
   
Lugnande medel hydroxizin N05BB01 
   
Antidepressiva, icke-selektiva 
monoaminåterupptagshämmare 

klomipramin, amitriptylin, 
nortriptylin, maprotilin 

N06AA 

   
Antihistaminer, vissa (1:a generationen) dimenhydrinat R06AA02 
 klorfeniramin, dexklorfeniramin R06AB 
 alimemazin, prometazin, tietylperazin R06AD 
 cyproheptadin R06AX02 
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