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Sammanfattning 

Sedan flera år tillbaka genomförs läkemedelsgenomgångar både i Sverige och 
utomlands. Anledningarna är att tackla de stora problemen förknippade med 
polyfarmaci, felmedicinering, följsamhet och andra läkemedelsrelaterade problem. En 
av de grupper som drabbas mest av dessa problem är äldre multisjuka patienter. Vid 
läkemedelsgenomgångar ges en chans att identifiera läkemedelsrelaterade problem 
utifrån patientens aktuella hälsotillstånd, fysiologiska prover och med kunskap från 
ett multiprofessionellt team. I Västerbotten genomförs läkemedelsgenomgångar både i 
öppenvården och i slutenvården av apotekare från Läkemedelscentum, som är en del 
av Västerbottens läns landsting. Läkemedelsgenomgångarna i öppenvården sker på 
särskilda boenden och på vårdcentraler i team med läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor och övrig vårdpersonal.  
 
Läkemedelscentrum ville utvärdera hur läkemedelsgenomgångarna som genomförts i 
öppenvården, upplevts av ingående yrkeskategorier (läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor/övrig vårdpersonal). Läkemedelscentrum ville även jämföra om det 
fanns skillnader i hur personerna i de olika yrkeskategorierna svarat. I likhet med 
andra svenska studier av attityder kring läkemedelsgenomgångar skedde 
utvärderingen i form av en enkät. Enkäten distribuerades via mail och i pappersform. 
Svar erhölls från 16 läkare, 51 sjuksköterskor och 67 undersköterskor/övrig 
vårdpersonal och låg till grund för en statistisk analys. 
 
Resultaten ställdes upp i grafer för att underlätta jämförelse, och deskriptiv statistik 
togs fram. Resultaten ger stöd för Modell Västerbotten och apotekarnas medverkan 
från alla tre yrkeskategorier. Sjuksköterskorna skattar något högre på alla frågor än 
läkare och undersköterskor/ vårdpersonal. Frågan som skattades högst av alla var att 
helhetsintrycket av läkemedelsgenomgångar varit positivt, följt av att teamsamarbetet 
varit bra. Påståendet som minst antal personer instämde med var det att apotekarna 
konkurrerade om arbetsuppgifter med personalen. Överlag verkade de flesta nöjda 
med läkemedelsgenomgångar och flera uppskattade den nya kunskapen och önskade 
ett fortsatt samarbete. 
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1. Introduktion 

1.1 Läkemedelsrelaterade problem och en äldre befolkning 
Felmedicinering är ett stort problem i samhället. Det medför både ett lidande för 
patienterna samt stora kostnader för sjukvården (1). En stor andel patienter kommer 
till Sveriges akuter och kliniker pga felmedicinering. Bland dessa är äldre (≥ 65 år) 
överrepresenterade (2). Bland äldre beror uppemot 30 % av akuta inläggningar på 
läkemedelsanvändning (3). Samtidigt kommer andelen av Sveriges befolkning som är 
äldre än 65 år att fortsätta att öka, vilket den gjort de senaste 20 åren (3). 
Socialstyrelsen meddelade 2009 att 17 % av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre, 
vilket motsvarade 1.7 miljoner människor år 2009.  
 
Läkemedelsrelaterade problem (LRP) är en benämning på problem förknippade med 
läkemedelsanvändning t.ex. olämpliga läkemedelsval, felaktiga doseringar, 
biverkningar, interaktioner och sjukdomshändelser förknippade med läkemedel samt 
svårighet att hantera eller inta sina läkemedel (4). 
 
LRP är ett särskilt stort problem för äldre. Med åldern sker flera fysiologiska 
förändringar som påverkar kroppens känslighet för läkemedel. Förmågan att 
utsöndra läkemedel minskar gradvis pga en försämrad njur- och leverfunktion. 
Glomerulusfiltrationen minskar med ca 1 ml/minut per år efter 40 års ålder. Detta 
betyder att även en fullt frisk 80-åring har en betydligt försämrad njurfunktion. 
Filtreringsförmågan kan vara nere på halva ursprungliga förmåga. Denna 
underfunktion påverkar främst utsöndringen av vattenlösliga läkemedel som 
antibiotika, digoxin, vissa perorala diabetespreparat samt vissa opioider (3). En äldre 
person som tar ett läkemedel som utsöndras genom njurarna riskerar att få en högre 
läkemedelskoncentraton än vad som var avsett. En minskad njurfunktion kan också 
leda till att toxiska metaboliter ansamlas och leda till oönskade effekter (2). Leverns 
funktion påverkas av åldrandet på flera sätt. Storleken och blodflödet minskar och de 
läkemedelsnedbrytande enzymerna får minskad aktivitet. Denna 
leverfunktionsnedsättning är dock mer individuellt varierande än 
njurfunktionsnedsättningen. Andelen kroppsvatten minskar hos äldre vilket gör att 
andelen kroppsfett ökar. Detta leder till att fettlösliga läkemedel som exempelvis 
psykofarmaka löser sig i en större volym och kan få förlängd effekt. Förlängd effekt av 
psykofarmaka, kan leda till fler biverkningar såsom trötthet och störning av kognitiva 
funktioner tex förvirring, vilket ger en ökad risk för fallolyckor (3).  
 
Den äldre människan får en förändrad känslighet för läkemedel. Detta beror förutom 
på ovan nämnda faktorer även på en ökad eller en minskad receptorkänslighet (3). 
Till exempel får de ett minskat kolinergt nervpåslag, vilket gör att läkemedel med 
antikolinerga egenskaper ger en ökad risk för biverkningar (2). Exempel på dessa 
biverkningar är konfusion, urinretention och muntorrhet. Med ökad ålder blir 
baroreflexen trögare, vilket leder till en försämrad blodtrycksreglering. Förmågan att 
justera blodtrycket vid plötsliga lägesförändringar såsom att gå från liggande till 
sittande kan försenas och leda till plötsliga blodtrycksfall. Detta ger en ökad 
känslighet för vissa hjärt-kärlläkemedel.  
 
NSAID-användning utgör en ökad risk för äldre patienter. Hos äldre atrofierar (dör 
pga näringsbrist) ventrikelslemhinnan, genomblödningen minskar och 
natriumbikarbonatbarriären blir svagare vilket tillsammans ger en ökad risk för sår 
och blödningar vid NSAID-användning (2). Njurfunktionen störs dessutom av 
coxhämmare som hämmar prostaglandiner vilket minskar genomblödningen i 
njurarna och kan leda till hjärt - eller njursvikt (3). 
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Biverkningar är vanliga hos äldre och i många fall behandlas de med ytterligare 
läkemedel, istället för utsättning av läkemedlet som gav upphov till problemen. En 
lista på dessa typer av läkemedel som har större chans att orsaka problem hos äldre 
har sammanställts av Socialstyrelsen och lämnas ut i vården. Dessa läkemedel skall 
endast förskrivas till äldre om det finns särskilda skäl (3).  
 
Polyfarmaci blir allt vanligare. Enligt Socialstyrelsens Äldreguiden ökar antalet äldre 
på särskilda boenden som har fler än tio läkemedel. Enligt äldreguiden får 16 % av de 
boende som är 80 år och äldre olämpliga läkemedel och 25 % av patienterna över 80 
år på särskilda boenden får 10 eller fler läkemedel (5). Att just patienter i 
åldersgruppen ≥ 80 år oftare får olämpliga läkemedel än gruppen 65 - 79 år styrks i 
en annan studie (6). På grund av att äldre ofta är sjukare och får fler läkemedel, så 
drabbas de också av mer biverkningar och interaktioner av läkemedel. Olämpliga 
läkemedel för äldre kan vara lämpliga läkemedel till en del individer, oftast yngre 
med bättre njurfunktion.  En studie visar att de olämpliga läkemedlena oftast 
förskrivs från vårdcentraler och att allmänna rekommendationer om olämpliga 
läkemedel till äldre inte följs (6). 
 
Ekedahl et al påpekar att en risk för felmedicineringar för patienter med fem eller fler 
läkemedel kan vara att de får olika information från olika läkare och förekomst av 
dubbelförskrivna recept, samt bristen på en gemensam läkemedelslista och en 
sammanhållen journalföring. I deras studie fann de minst en avvikelse mellan 
receptlistan (”mina sparade recept” som kan fås utskriven på apotek och visar recept 
så länge de är tillgängliga för expediering) och läkemedelslistan (kan fås utskriven på 
läkarmottagning) hos mer än åtta av tio patienter (7). 
 
1.2 Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgångar (LMG) har tillkommit som en metod att komma tillrätta 
med felmedicineringar. På en läkemedelsgenomgång ges en chans att granska en 
individs fullständiga läkemedelslista. Ofta genomförs en läkemedelsgenomgång på de 
patienter som är mest sjuka och känsliga och som har långvarig medicinering. Detta 
gör att äldre är de som får flest läkemedelsgenomgångar. Dessa sker exempelvis då de 
är nyinflyttade till ett särskilt boende. På en LMG fokuserar man på patientens 
nuvarande hälsotillstånd med aktuella fysiologiska prover, aktuella uppgifter om 
diagnoser samt eventuella biverkningar som patienten kan vara drabbad av. En 
symtomskattningsskala används ofta. Den nya sammanlagda informationen om 
patienten kan leda till att en differentialdiagnos sätts, att LRP upptäcks och 
elimineras. De nya åtgärderna bör följas upp för att säkerställa att 
läkemedelsbehandlingen fungerar (8).  
 
Läkemedelsgenomgångar genomförs på lite olika sätt och på olika platser i Europa, i 
världen och i Sverige. Lowe et al föreslog att farmaceuter skulle kunna finnas på 
kirurgiavdelningar, på apoteken eller i patienternas hem och att fokus skulle vara på 
patienten. Samma undersökning visade att felmedicineringen minskar än mer om 
farmaceuter får en chans att intervjua patienten i samband med LMG (9). En 
amerikansk studie visade att närvaron av en apotekare i teamet på läkarronder på 
intensivvårdsavdelningar redan före läkemedlen skrevs ut, minskade förekomsten av 
läkemedelsbiverkningar. Nästan alla föreslagna förändringar gjorda av apotekare 
accepterades av läkare (10).  
 
En nyligen publicerad holländsk översiktsartikel studerade randomiserade 
kontrollerade kliniska studier publicerade på engelska. Författarna ville utreda hur 
väl apotekarens förslag mottogs av läkaren efter LMG. Detta kvantifierades i form av 
”nyckelelement”. Slutsatsen var att ju fler ”nyckelelement” närvarande desto större 
chans att förslagen genomfördes efter LMG. Nyckelelementen som hittades var: att 
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apotekaren var klinisk farmaceut, att det var patientens ”egen” farmaceut, tillgång till 
läkemedelshistoria, patientintervju, inbjudan av läkare, att läkare och farmaceut gick 
igenom detta på ett möte, att en handlingsplan togs fram och att åtgärderna följdes 
upp (11). 
 
Apotekare har blivit en väletablerad yrkeskategori inom Storbritanniens 
sjukvårdssystem. Detta pga bevis om minskad förekomst av polyfarmaci och en 
minskning i felutskrivningar när apotekare har varit delaktiga.  I framtiden förutspås 
att apotekare på apoteken kommer få en större roll i LMG. För att detta ska kunna bli 
verklighet krävs ett mer formellt samarbete mellan läkare och apotek och ett fortsatt 
fokus på de patientgrupper som behöver en LMG mest (12). 
 
En australiensk studie jämförde antal LRP hos äldre patienter som hittades av tre 
olika team. Det visade sig att teamen som innehöll en apotekare var bättre på att hitta 
LRP, än det som innehöll en läkare. Teamet som hittade flest fel innehöll en 
apotekare som gjorde hembesök hos patienten (13). 
 
Sedan 2006 har det satsats stimulanspengar för att utveckla vården och omsorgen av 
de mest sjuka äldre. Läkemedelsgenomgångar är ett prioriterat område.  I 
Socialstyrelsens nationella indikationer för läkemedelsgenomgångar står det: 
”Andelen personer 65 år och äldre som läkemedelsbehandlas och som erhållit minst 
en genomgång av behandlingen under de senaste tolv månaderna ska vara så hög 
som möjligt” (6). Syftet med en LMG är att i första hand säkerställa kvaliteten på 
läkemedelsbehandlingen och säkerställa att den är säker för patienten. Detta görs 
genom att identifiera problem med förskrivningen eller med hur patienten tar 
preparaten. I vissa fall byts läkemedel då de är olämpliga för äldre, eller för att de 
interagerar med annan behandling. För att uppnå en högre följsamhet kan det vara 
aktuellt att byta läkemedelsform. Ny statistik från Socialstyrelsens Äldreguiden visar 
att 69 % av boende på äldreboenden deltagit i eller erbjudits en 
läkemedelsgenomgång under 2011 (5).  
 
Enligt SOSFS 2012:9 skall en vårdgivare erbjuda en patient som är över 75 år och tar 
fem eller flera läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång. Den vårdtagare som efter 
en sådan har kvarstående problem skall erbjudas en fördjupad 
läkemedelsgenomgång. Enligt 11§ ska man vid en fördjupad läkemedelsgenomgång 
för varje ordinerat läkemedel; kontrollera att det finns en indikation för läkemedlet, 
värdera behandlingseffekten, bedöma hur doseringen av läkemedlet förhåller sig till 
patientens fysiologiska funktioner, utvärdera om det finns läkemedelsbiverkningar, 
eller risk för biverkningar, bedöma om risken för interaktioner är större än nyttan för 
läkemedlet och värdera nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga 
läkemedel. 
 
Västerbottens läns landsting definierar en läkemedelsgenomgång 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” (14).  
 
1.3 Modell Västerbotten 
Modell Västerbotten är ett dokument som beskriver hur man ska arbeta med LMG i 
Västerbotten och används av Läkemedelscentrum (LMC) på Norrlands Universitets 
sjukhus (NUS) och Skellefteå Lasarett. Dokumentet är sammansatt av representanter 
från Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Malå 
kommun (14).  
 



4 
 

Modell Västerbotten är inspirerad av Modell Halland. Modell Halland är ett sätt att 
genomföra LMG där fokus sätts på multiproffessionellt samarbete mellan läkare, 
apotekare, sjuksköterskor (ssk), undersköterskor (usk) och vårdpersonal (vp). 
Utgångspunkt är vad som är bäst för patienten där alla professioner bidrar med sin 
kompetens, läkemedelskunskap, patientens sjukdomshistoria såväl som hur 
patienten fungerar och mår i vardagliga livet (15).  
 
Modell Västerbottens syfte är att bidra till förbättrad livskvalitet för äldre genom en 
säker och optimerad läkemedelsbehandling. Modell Västerbotten bygger på ”ett 
kontinuerligt lärande avseende läkemedel och äldre hos alla yrkesgrupper som 
arbetar med äldre” (14). Läkemedelscentrum har skapat en öppen webbaserad 
utbildning som finns tillgänglig på vll.se, och arrangerar dessutom varje år 
utbildningstemadagar. LMG enligt Modell Västerbotten kan utföras på två olika 
nivåer. På nivå 1 genomför läkare, sjuksköterska och undersköterska LMG med hjälp 
av en framtagen checklista och diskussionsunderlag. 
  
Nivå 2 (figur 1) är indelad i fyra steg som skall genomföras i en årlig cykel. Innan steg 
1 kommer en apotekare från Läkemedelscentrum till boendet och håller en 
introduktion för personalen. Steg 1. Symtomskattning. Denna utförs om möjligt av 
patienten, tillsammans med vårdpersonal och / eller anhöriga. Sjuksköterskor fyller i 
vissa fysiologiska uppgifter som blodtryck, S-kreatinin och beräknat 
kreatininclearance. Symtomskattningsformuläret består av två delar. En validerad 
symtomskattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom Phase-20 fylls i. 
Dessutom finns en del med kompletterande frågor om läkemedelshantering, 
receptfria läkemedel, naturläkemedel samt ifyllnad av Funktional Assesmant Staging 
(FAST-skalan) som används vid skattning av Alzheimers sjukdom.  

 
Figur 1. Arbetsflöde med läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten. 
*apotekare eller person med motsvarande kompetens från Läkemedelscentrum. 
Figuren anpassad från ”Modell Västerbotten – Metoddokument 2012”. 
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Steg 2. Analys utifrån patientjournal, läkemedelslista och symtomskattning 
genomförs av apotekaren. Analysen med viktiga frågeställningar, och förslag på 
punkter att diskutera sammanställs till ett diskussionsunderlag som medtags till 
läkemedelsgenomgången. Syftet med diskussionsunderlaget är att öka kunskapen hos 
personalen om vanliga LRP. 
 
Steg 3. Läkemedelsgenomgång. Här träffas representanter för varje yrkeskategori 
tillsammans och diskuterar läkemedelsbehandling utifrån diskussionsunderlaget. 
Diskussion och åtgärder dokumenteras i landstingets journalsystem. 
 
Steg 4. Uppföljning sker 3-6 mån efter LMG. Samma team som var med på 
patientens första LMG träffas igen. Fokus är på patientens aktuella hälsotillstånd 
samt en utvärdering av effekterna av åtgärderna av förra LMG. Sedan sker beslut om 
ny uppföljning och nya åtgärder. I de fall då apotekaren är med så har denne 
kontrollerat aktuell medicinering före träffen. 
 
År 2 och framåt. Apotekare är med vid behov. Diskussionen under LMG sker utifrån 
läkemedelslista och symtomskattning. Inget diskussionsunderlag skapas, men 
apotekaren studerar tidigare LMG och uppföljning i landstingets databas. 
 
Sekretess är väldigt viktigt under LMG, dokumenten som delas ut är kodade. Det 
finns ett bestämt antal kopior av symtomskattningsformuläret och 
diskussionsunderlaget. De övriga makuleras. Diskussionsunderlagets datafil, 
läkemedelslistor samt apotekarens anteckningar raderas eller makuleras efter LMG 
och uppföljning. 
 
1.4 Yrkesgrupper 
Inom vården finns flera olika yrkeskategorier, med olika uppgifter och 
ansvarsområden. Under LMG bidrar alla med sin yrkeskompetens för att bidra till en 
helhetsbild av den äldre. Det är även ett tillfälle för alla yrkeskategorier att samlas 
och prata med varandra. En rapport visade att den yrkesgrupp som sjuksköterskorna 
hade mest kontakt med var läkare. Undersköterskor hade mest kontakt med 
sjuksköterskor. Läkare hade mest kontakt med sjuksköterskor och utanför boendet 
mest kontakt med andra läkare (16). 
 
För Modell Västerbotten ser ansvarsfördelningen ut såhär vid LMG. 
Huvudansvaret för LMG faller på läkaren, som också har ansvar för att ordinera 
provtagning på patienten före LMG samt dokumentation av åtgärder vid LMG och 
uppföljning i patientjournalen. Läkaren och sjuksköterskan har också ansvaret att ha 
tillgång till aktuell läkemedelslista inför mötena. 
 
Sjuksköterskan tar nya prover, ser till att symtomskattningen är fullständigt ifylld och 
finns tillgänglig för apotekaren samt att LMG och uppföljning dokumenteras i 
kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. Undersköterskor och sjuksköterskor 
observerar och meddelar förändringar i den äldres hälsoläge efter LMG.  
 
Det är i första hand undersköterskor och vårdpersonal som träffar patienterna och 
ser hur de reagerar både när mediciner sätts ut och när nya sätts in. En studie 
påtalade hur viktigt det är att undersköterskor och vårdpersonal deltog i 
läkemedelsdiskussionerna. Eftersom de lämnar ut läkemedel och i många fall saknar 
formell utbildning så är det viktigt med kontinuerlig information och rätt kunskap 
om läkemedel och den kommer oftast från sjuksköterskan. Vårdpersonalen fattar inte 
beslut om läkemedelsbehandling, men uppfattningen om vad de tycker att patienten 
behöver eller inte behöver för behandling kan påverka administrationen av 



6 
 

läkemedel. Till exempel glömdes det bort att ge Apodos vid rätt tidpunkt före LMG. 
Efter LMG uppstod problem med läkemedelsbehandling mindre ofta (16).  
 
Apotekarna analyserar läkemedelsbehandlingen och sammanställer 
diskussionsunderlag inför LMG samt dokumenterar sina synpunkter på 
läkemedelsbehandlingen och förslag på åtgärder. De är moderator för diskussionen 
under LMG och uppföljningar. Apotekarna ansvarar för att det finns aktuella 
utbildningar och att berörd personal blir bjudna och upprätthåller dessutom en 
aktuell lista över länets äldreboenden och bokför när LMG genomförts. 
 
1.5 Tidigare enkätstudier 
En enkätstudie från Västbanken i Palestina visade att de (157 st) läkare som svarade 
hade större acceptans för apotekare i traditionella apotekartjänster, som att berätta 
för patienter hur man tar läkemedel på rätt sätt och att hitta fel i 
läkemedelsbehandlingen, än i rollen som medföljare på läkarronder där de föreslår 
medicinering. Författarna menar att apotekarna kommer att bli mer accepterade av 
läkarna om de fortsätter att interagera med dessa och att läkarnas motstånd till 
apotekarna tros bero på en osäkerhet på apotekarnas kunskaper (17). 
 
Tidigare genomförda svenska enkätstudier av personalens upplevelser av LMG, har 
visat att dessa uppskattas av personalen. Det som uppskattas är att få sitta ned och 
prata i gruppen, att få lära sig mer om läkemedel och att det har lett till ett förbättrat 
teamsamarbete (18). Studier har visat att det är just teamarbetet med 
läkemedelsgenomgångar som är så värdefullt för de medverkande (19). 
 
Enligt Sjöviker et al så är det först när alla i personalen förstår ”djupet av den 
problematik som läkemedelsbehandling kan innebära”  som de förstår att de måste 
hjälpa varandra. Den största vinsten med LMG är kunskapen om vad de ska 
observera hos patienterna och vad som bör göras när de upptäckt något fel (20). En 
rapport tar upp problemet med att de som vet lite eller inget alls kring läkemedel 
upplever mindre problem runt läkemedel, de vet inte vad de ska titta efter hos 
patienterna då de inte vet att läkemedel kan ge biverkningar (16). 
 
Patienternas livssituation påverkas då man minskar antalet läkemedel. En del 
personal vittnar om att patienterna blivit mer välmående och mer införstådda i deras 
egen behandling efter en LMG (18). Dessutom sågs förbättringar i patienternas 
humör efter att neuroleptika hade uteslutits. Vissa ansåg att det ”blivit lugnare på 
avdelningen” (18). En LMG kan vara utbildande. En studie undersökte personalens 
attityder till psykofarmaka före och efter LMG. Det visade sig att många i personalen 
omvärderade sina attityder kring psykofarmaka efter LMG. De var mer säkra på vad 
de höll med om och inte höll med om angående psykofarmaka efter LMG (16).  
 
LMG kan ge upphov till ökad yrkessäkerhet hos inblandade yrkeskategorier. Enligt en 
studie från Uppsala uppgav sjuksköterskor att de kan svara på frågor bättre efter 
LMG (16). Personal i Linköping ställde sig positiva till läkemedelsgenomgångar och 
ansåg att det har lett till förändrat arbetssätt (19).  
 
Trots de positiva kommentarerna finns även viss kritik mot att det tar upp mycket 
arbetstid och tid är en bristvara i dagens sjukvård (16,18,20). Den höga 
personalomsättningen sägs också vara ett stort problem (16). 
 
En studie från Gislaved, där en farmaceut samarbetat med personal på en vårdcentral 
visar att farmaceutens arbete uppskattas. Det som uppskattades mest av läkarna, var 
den uppdaterade läkemedelslistan som apotekaren fått fram genom patientsamtal 
och sammanställningen över aktuella läkemedelsrelaterade problem och förslag på 
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åtgärder. Författarna drar slutsatsen att ”apotekarens insatser framför allt ska ses 
som en kvalitetsfrämjande intervention med positiva effekter på behandlingen och 
patientens följsamhet” (21). 
 
Läkare och sjuksköterskor svarar i de allra flesta fall att de inte tycker att farmaceuter 
konkurrerar med deras arbetsuppgifter. LMG ger dessutom farmaceuten en möjlighet 
att introducera de nya aktuella terapirekommendationerna in i vården, samt föra 
tillbaka erfarenheter från vården (19).  
 
Läkemedelscentrum har i flera år utfört läkemedelsgenomgångar i Västerbotten. 
Ingen undersökning har hittills gjorts på vad vårdpersonal anser om dessa. År 2011 
gjordes 498 LMG och 2012 gjordes 895 LMG. För att kunna vidareutveckla och 
förbättra dessa läkemedelsgenomgångar behövs kunskap om hur övriga inblandade 
yrkeskategorier ser på läkemedelsgenomgångarna. Flera tidigare enkätstudier 
(15,16,18,19,21–27) har gjorts i andra delar av landet, men endast ett fåtal av dessa 
har valt att ge samma enkät till fler än två yrkesgrupper. Föreliggande studie vill ge 
en mer sammansatt bild av vad personalen i de olika yrkeskategorierna tycker genom 
att låta dem svara på samma frågor.  
 
  

2. Syfte 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera vårdpersonalens upplevelser av 
läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten utförda under åren 2011 och 
2012, samt ta reda på om det är någon skillnad mellan hur personalen i de olika 
yrkeskategorierna svarar. 
 
 

3. Metod 
 
3.1 Upplägg 
En enkätbaserad studie med kvantitativ analys valdes för utvärdera vårdpersonalens 
upplevelser av läkemedelsgenomgångar.  
 
3.2 Deltagare 
Enkätdeltagarna var personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt övrig 
vårdpersonal) som arbetar på särskilda boenden i Västerbotten, som deltagit i en 
läkemedelsgenomgång under åren 2011 / 2012.  Även en sjuksköterska och några få 
läkare som haft patienter som ingått i Multi-7 projektet1 , eller som haft 
hemmaboende patienter där läkemedelsgenomgång enligt nivå 2 utförts, 
inkluderades i studien.  
 
Enkäterna skickades ut till 37 särskilda boenden och fyra vårdcentraler med kontakt 
till hemmaboende sjuka i kommunerna Umeå, Lycksele, Sorsele, Vännäs, Skellefteå, 
Norsjö och Malå. 
 
Sammanlagt kontaktades 37 läkare via deras jobbmail. En komplett lista på vilka i 
personalen som deltagit i en eller flera av de 1393  läkemedelsgenomgångar som skett 
2011 och 2012 saknades. Deltagarnas namn antecknades inte under LMG. En 
apotekare, en läkare, en till två sjuksköterskor och 0-9 ur den övriga vårdpersonalen 

                                                        
1”Multi-7” är en försöksmodell för att förbättra sjukvård och omsorg för de mest sjuka äldre i Västerbotten (28). I 
denna modell ingår LMG. Dessa genomförs i ett team med läkare och distriktsköterska från en vårdcentral, eventuellt 
hemtjänstpersonal samt apotekare.  
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deltog i LMG. Flera LMG kan hållas på samma boende efter varandra samma dag, 
personalen byts ibland mellan olika LMG. Sjuksköterskorna kontaktades antingen 
direkt via sina jobbmail eller via en av sina kollegor. I mailen som skickades ut fanns 
en länk till webbenkäten och ett dokument som de kunde skriva ut. 
Undersköterskorna och övrig vårdpersonal fick tag på enkäten via Internet eller via 
papperskopia på sitt jobb. 
 
3.3 Enkäten  
Arbetet med utformning av enkäten inleddes med att leta artiklar om tidigare 
enkätstudier av vårdpersonalens upplevelser av läkemedelsgenomgångar. Tidigare 
enkätstudier söktes i sökmotorn Google med sökorden ”läkemedelsgenomgångar”, 
”personalens upplevelser + enkät”. Sökning på Pubmed genomfördes med sökorden 
”medication review”, ”clinical review”, ”pharmacist” samt ”medication therapy 
management”. Frågor som använts i tidigare studier sammanställdes och jämfördes. 
Därefter gjordes ett urval av de tjugo vanligaste samt för den aktuella studien mest 
passande frågor. Det slutgiltiga valet av frågor godkänndes av Läkemedelscentrum.  
 
Enkäten fick fyra inledande frågor om yrkeskategori, om personen deltagit i en 
utbildning med Läkemedelscentrum, vad han/hon tyckte om denna samt om 
personen verkligen deltagit vid en LMG under åren 2011 och 2012. Om personen 
svarat ja på den sista frågan kunde denne gå vidare till elva huvudfrågor där 
deltagaren fick skatta hur väl olika påståenden överenstämde med dennes syn, en så 
kallad Likertskala. Svarsalternativen var graderade i skalan 1-5, där siffran 1 
motsvarade ” Instämmer inte alls”, alternativen 2, 3 och 4 var mellansteg och siffran 
5 motsvarade ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” fanns med för att fånga upp de 
osäkra, och öka deltagarantalet. Som avslut på enkäten fanns en chans att uttrycka 
sig fritt under ”Övriga synpunkter”. För sammanställning av personalens synpunkter 
se Bilaga 1. 
 
Enkäten las upp på internetsidan www.webbenkater.com. En likadan enkät gjordes 
sedan i Microsoft Word för att kunna skrivas ut och distribueras för hand då detta 
alternativ efterfrågades av några deltagare (se Bilaga 2). 
 
3.4 Distribution  
Då enkäten var klar och hade blivit godkänd av Läkemedelscentrum påbörjades 
distributionen till läkarna och sjuksköterskorna samt undersköterskor och 
vårdpersonal. Maxtiden för tillgång till webbenkäten var 3,5 veckor. En vecka före 
webbenkäten stängdes skickades en påminnelse till läkarnas jobbmail, en stor del av 
sjuksköterskornas mail, samt till kontaktpersonerna på äldreboenden.  
 
För att fånga upp så många som möjligt av de sjuksköterskor och undersköterskor/ 
vårdpersonal som kan ha deltagit i en läkemedelsgenomgång skickades en enkätlänk 
antingen till personalens jobbmail, med en önskan om att sprida den vidare till sina 
kollegor eller så skickades länken till det särskilda boendets kontaktperson som 
ombads vidaredistribuera länken till sina anställda. I vissa fall fanns jobbmail till 
sjuksköterskor medan det i vissa fall fanns endast email och/eller telefonnummer till 
boendets kontaktperson. 
 
Vid kontakt med några kontaktpersoner på de särskilda boendena framfördes en 
önskan att få enkäten skriftligen, då kontaktpersonerna inte hade email till alla i 
personalen och hellre ville lämna enkäten i tex personalens fack. En doc.-version av 
enkäten sändes med som sedan återsändes till Läkemedelscentrum i förfrankerade 
kuvert. Ett slutdatum sattes på sista februari när de sista pappersenkäterna fick 
komma med i undersökningen. 
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3.5 Analys 
Enkätsvaren från webbenkäten laddades ned i Excel-format och sparades 
elektroniskt. Enkätsvaren från pappersenkäterna kodades och sammanställdes i 
samma Excelfil. Bearbetning av data och statistisk analys skedde med hjälp av Excel 
2010 samt SPSS 21. I Excel analyserades medelvärde, median, standardavvikelse och 
max min värden, samt konstruerades tabeller. SPSS användes till att undersöka 
skillnader i svar mellan yrkesgrupperna med ANOVA (två-sidig, p = 0,05), samt 
korrelationer mellan svaren på olika frågor som beräknades med Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficienter. I syfte att göra resultaten mer tillgängliga 
delades enkätfrågorna in i fyra grupper som kallas Modell Västerbotten, Apotekarna, 
Deltagarna och teamets insats under LMG samt Vårdtagarnas påverkan av LMG. 
 

4. Resultat 
 
4.1 Deltagande 
Totalt besvarade 183 deltagare enkäten. Av dessa exkluderades 14 stycken (se figur 
2).  Av resterande 169 hade 134 (79 %) deltagit i en LMG.  En 
undersköterska/vårdpersonal svarade ej på fråga 7 och 8, personens övriga svar 
inkluderades. 

 
Figur 2. Flödesschema som visar vart i enkäten deltagare exkluderades. Frågor till 
vänster i boxar, antal exkluderade till höger. 
 
37 läkare kontaktades via mail. Mailen kom inte fram till fyra av dem. Av de 33 som 
fick en förfrågan att delta så deltog 17 personer varav en exkluderades pga ej slutförd 
enkät. Totalt slutförde 16 läkare, vilket ger en svarsfrekvens på 49 % för läkarna.  
 
Distributionen av enkäten skedde i flera led och ingen uppgift om hur många som 
avböjt från att deltaga i enkäten har erhållits, eller hur många som faktiskt varit med 
på en läkemedelsgenomgång under 2011 och 2012. På grund av dessa skäl går det inte 
att svara på svarsfrekvens och procentuellt bortfall för övriga yrkesgrupper. Svar från 
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16 läkare samt 51 sjuksköterskor och 67 undersköterskor / vårdpersonal användes för 
att sammanställa resultaten (tabell 1).  
 
Tabell 1. Yrkeskategori. Antalet som svarat på enkäten och antalet som var med i 
slutliga analysen av resultaten. 

Antal som 

svarade på 

enkäten 

Antal som svarade 

på enkäten som 

medverkat i LMG 

Antal som medverkat på 

utbildning och LMG 

16 läkare 16 läkare    (100 %) 12 läkare (75 %) 

60 ssk 51 ssk          (85 %) 33 ssk (55 %) 

93 usk /vp 67 usk /vp    (72 %) 26 usk / vp (28 %) 

   

169 deltagare 134 deltagare  (79 %) 70 deltagare 

 

Av de läkare som deltagit i LMG hade 75 % deltagit i någon av Läkemedelscentrums 
utbildningar. Av de sjuksköterskor som deltagit i LMC hade 55 % även deltagit i 
någon av LMCs utbildningar, för undersköterskor / övrig vårdpersonal var den 
siffran 28 %. Det är endast svar från de deltagare som varit med på både utbildning 
och LMG som redovisas i figur 3. Bland undersköterskor / övrig vårdpersonal hade 
50 st (54 %) svarat på en pappersenkät och 43 st (46 %) på webbenkäten. 
Sjuksköterskorna hade i första hand svarat på webbenkäten 47 st (78 %) och 13 st på 
pappersenkät (22 %). Alla läkare som deltog svarade på webbenkäten. 
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4.2 Modell Västerbotten 

 
Figur 3. Stapeldiagram över resultat på frågan om utbildning och fråga 5. 
Uppdelat i yrkeskategorier. Observera att endast 70 deltagare svarat på första 
frågan. 
 
Tabell 2. Deskriptiva data. 
Utbildning Medel Median  SD Min-Max 

Läkare 4,16 4 0,937 2-5 

Ssk 4,53 5 0,72 3-5 

Usk/vp 4,35 5 0,80 3-5 

Fråga 5 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare  4,31 5 1,195 1-5 

Ssk  4,43 5 ,671 3-5 

Usk/vp 4,17 4 ,827 2-5 

 
Utbildningen uppskattades mest av sjuksköterskorna med en median på 5, en väldigt 
låg standardavvikelse och 3 som min värde (se tabell 2). Mellangruppskillnaderna var 
dock inte statistiskt signifikanta. Diskussionsunderlaget ansågs nyttigt av alla 
yrkesgrupper, endast några få ”instämde inte alls” (se figur 3). Det var en större 
variation bland svaren i alla yrken på den frågan än den om utbildning. Några 
kommentarer som lämnats:  

” Som helhet och utbildningsmässigt mycket positivt.” (läkare) 
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”Hade varit ännu mer värdefullt om Apotekarens noteringar hade lämnats ut i förväg, 
innan lm-genomgången, då det blev lite mycket att läsa under pågående möte.” 
(sjuksköterska) 

 
4.3 Apotekarna 

 
Figur 4. Stapeldiagram över resultat på fråga 1 -4. Uppdelat i yrkeskategorier. 
 
Tabell 3. Deskriptiva data. 
Fråga 1 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare 4,25 4,5 ,931 2-5 

Ssk 4,37 5 ,871 1-5 

Usk/vp 4,08 4 ,948 1-5 

Fråga 2 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare  4,31 5 1,078 2-5 

Ssk 4,29 5 ,901 1-5 

Usk/vp 4,11 4 ,961 1-5 

Fråga 3 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare  1,19 1 ,544 1-3 

Ssk 1,14 1 ,448 1-3 

Usk/ vp 1,13 1 ,577 1-5 

Fråga 4 Medel Median SD Min-Max 

Läkare 4,19 5 1,167 1-5 

Ssk 4,20 4 ,957 1-5 

Usk/vp 3,81 3 1,025 1-5 

 

50 % eller fler av läkarna och sjuksköterskorna instämde helt i att de fått ny kunskap 
av apotekarna under LMG (se figur 4). 63 % av läkarna tycker att apotekarna har 
varit ett stöd i läkemedelsbehandlingen. Nästan 90 % av alla yrkeskategorier tycker 
inte att apotekarna konkurrerar med dem och deras arbetsuppgifter. Den enda 
”instämmer helt” på fråga 3 kommer från en deltagare som valt att kryssa i alternativ 
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5 på alla frågor i enkäten. Många undersköterskor / övrig vårdpersonal var osäkra på 
fråga 4 och ger avvikande lägre betyg på frågan om apotekarna beaktar klinisk 
verklighet (se tabell 3). Mellangruppsskillnaderna var inte statistiskt signifikanta. 

”Det var bra att apotekaren var med.” (sjuksköterska) 

”Synnerligen positivt. Jag har erfarenhet från 3 års läkemedelsgenomgångar med 
apotekare - alla lika ovärderliga!” (läkare) 

Kritik för metoden: 

”Jag tycker inte att det tillför något att ha med en apotekare, tvärtom tycker jag att de 
saknar klinisk förankring och dålig förståelse för oss övrig personal som arbetar 
kliniskt.” (läkare) 

4.4 Deltagarens och teamets insats under LMG 

Figur 5. Stapeldiagram över resultat på fråga 6, 7 och 11. Uppdelat i 
yrkeskategorier. (Endast 66 usk / vp svarade på fråga 7). 

 
Tabell 4. Deskriptiva data. 
Fråga 6 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare 4,50 5 1,033 1-5 

Ssk 4,57 5 ,728 2-5 

Usk/vp 4,13 4 ,889 1-5 

Fråga 7 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare  4,50 5 1,078 2-5 

Ssk  4,63 5 ,631 3-5 

Usk/vp 4,45 5 ,730 3-5 
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Fråga 11 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare  4,38 5 ,885 2-5 

Ssk  4,75 5 ,627 2-5 

Usk/ vp 4,59 5 ,764 1-5 

 
Fråga 7 och fråga 11 är de två frågor som får högst skattning bland alla frågor i 
enkäten. Två tredjedelar av läkarna och sjuksköterskorna upplever att deras 
kompetens tillvaratogs under LMG, medan ca en tredjedel av usk / vp känner 
likadant (se figur 5). Det är en person (6 % för läkare, 2 % för sjuksköterskorna och 1 
% för usk / vp) i varje yrkeskategori som inte känner sig helt sedd. Detta är den enda 
frågan i enkäten som fick ett statistiskt signifikant resultat (se tabell 4).  De allra 
flesta var nöjda med teamsamarbetet under LMG och hade ett positivt helhetsintryck. 
Båda frågorna fick en median på 5 från alla yrkesgrupper, alla yrkegrupper hade även 
ett medelvärde över 4,3 (se tabell 4). Några kommentarer: 
 

”Ökat fokus på läkemedelsanvändningen till gamla är av stor nytta och detta - att 
samla alla yrkesgrupper till diskussion leder förhoppningsvis till att man optimerar” 
(sjuksköterska) 

”Hur givande läkemedelsgenomgångarna blir beror oftast på hur mycket tid som 
doktorn har och hur han/hon tar till sig apotekarens information.” (sjuksköterska) 

”Kul att få vara med och bli mer kunnig.” (undersköterska /övrig vårdpersonal) 

”Mycket bra med läkemedelsgenomgångar. Hoppas på en fortsättning!” 
(undersköterska /övrig vårdpersonal) 

Kritik för utförandet av LMG: 

”Det var alldeles för stressigt, sent på em., jag behövdes för middagen på avdelningen 
egentligen eftersom vikarien slutat, träffen var försenad.” (undersköterska /övrig 
vårdpersonal) 
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4.5 Vårdtagarnas påverkan av LMG 

 

Figur 6. Stapeldiagram över resultat på fråga 8 - 10. Uppdelat i yrkeskategorier. 
(Endast 66 usk/vp svarade på fråga 8). 
 
Tabell 5. Deskriptiva data. 
Fråga 8 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare 3,88 4 1,088 1-5 

Ssk 4,35 5 ,855 2-5 

Usk/vp 4,32 5 ,793 2-5 

Fråga 9 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare  4,00 4 1,155 1-5 

Ssk  4,36 4,5 ,749 2-5 

Usk/vp 4,22 4 ,899 1-5 

Fråga 10 Medel Median  SD Min-Max 

Läkare  3,50 3,5 1,092 1-5 

Ssk  3,67 4 ,739 2-5 

Usk/ vp 3,87 4 ,965 2-5 

  
Både sjuksköterskorna och usk/vp har blivit mer uppmärksamma på att upptäcka 
biverkningar (fråga 8), deras medelvärde är runt 4,3 och medianvärde på 5 (se tabell 
5). Läkarna skiljer sig med ett medelvärde på under 4 och en median på 4. 
Patientsäkerheten (fråga 9) har blivit bättre tycker främst sjuksköterskorna med 
högsta median och medelvärde. 12 % av läkarna har svarat under 3 på samma fråga 
(se figur 6). Patientens livskvalitet (fråga 10) får de lägsta värdena bland alla frågor 
(efter fråga 3). Väldigt få svarade ”instämmer helt” och många svarade ”vet ej”. Fråga 
10 är den fråga som får sämst medelvärde av alla yrken. De högsta värdena ger 
usk/vp följt av sjuksköterskorna. Mellangruppsskillnaderna var inte statistiskt 
signifikanta.  
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”Ibland blir det lite för stora förändringar på en gång och man får då mycket problem 
på avdelningarna när det blir utsättningsbesvär eller biverkningar efter 
förändringarna i medicinering. När det inte fungerar med det nya skulle jag ibland 
önska att man kunde kontakta apotekaren för att få ev andra förslag, det är svårt att 
tänka framåt och alla alternativ på alla ändringar man gör.” (sjuksköterska) 

 
”Jag tycker inte alls att det fungerat som det var sagt. Det var svårt att få vara med på 
träffarna som kontaktperson.  När mina vårdtagare skulle gås igenom så var jag inte i 
tjänst. Sedan skulle det finnas pengar avsatt till vikarier.... det fungerade en gång när 
det var träffdag med Apoteket. Men som helhet är det väldigt positivt och givande att 
få tillfälle att få svar och lära sig mer om läkemedel. Många sjuksköterskor är ju också 
osäkra på att lära ut allt som dom kan. Jag vill däremot inte ha tillbaka 
personalträffar där vi alla sitter med SSK och pratar runt vårdtagarnas medicin. Det 
här kändes mycket mer givande.” (undersköterska) 
 
”När det gäller antidepressiva och neuroleptika så har 
nedtrappningarna/utsättningarna inneburit att en del patienter mått sämre och vi har 
fått återuppta medicineringen. Där innebar kanske läkemdelsgenomgångarna att man 
ville vara aktiv och 'duktig', dvs uppnå mål för oönskade läkemedel trots att det 
faktiskt fanns indikation och läkemedlet innebar minskade symtom som ångest och 
oro hos patienten.” (läkare) 

 
4.6 Korrelationer mellan frågor 
Korrelationsmatrisen (se Bilaga 4) visade att med undantaget fråga 3 korrelerade 
svaren på frågorna 1-11 väl, positivt och statistiskt signifikant med varandra. Det 
innebär att svaren för varje enskild deltagare tenderade att följa varandra väl och 
med viss regelbundenhet. De flesta korrelationskoefficienter låg inom spannet 0,3-
0,6 vilket indikerar att frågorna mätte snarlika men ändå fristående aspekter, och 
därmed skänker validitet till enkäten. Av korrelationsmatrisen framgår att fråga 9 
angående ökade patientsäkerhet, var den fråga som bäst korrelerade helhetsintrycket 
(fråga 11). 
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5. Diskussion 
 
Denna enkätundersökning undersökte vårdpersonals upplevelser av 
läkemedelsgenomgångar. Överlag kan höga nivåer av nöjdhet konstateras oberoende 
av yrkestillhörighet. En avvikande fråga var den om apotekarna konkurrerar med 
personalens arbetsuppgifter som fick ett tydligt nej. 
 
Det fanns en önskan att göra en jämförelse mellan yrkeskategorierna vilket försvarar 
första frågan (se bilaga 2). Frågan om personen deltagit i en läkemedelsgenomgång 
ansågs nödvändig då det fanns en risk att länken eller pappersenkäten kommit till 
personer som ej varit med på en läkemedelsgenomgång. Vilket även skedde. Detta 
eftersom varken skaparna av enkäten eller kontaktpersonerna på en del av boendena 
visste exakt vilka som deltagit i läkemedelsgenomgångar. Men tack vare frågan kunde 
dessa exkluderas. 
 
Det fanns ett önskemål från Läkemedelscentrum att utvärdera 
utbildningstemadagarna samt utbildningen på vll.se och därför fanns en fråga om 
utbildningen med i enkäten. En annan fråga som är unik för denna enkät var den om 
diskussionsunderlaget som delades ut i början av LMG. Då dessa 
diskussionsunderlag är tids- och resurskrävande ville man från Läkemedelscentrum 
utvärdera dess nytta. Bland de mest vanligen förekommande frågorna i tidigare 
analyser var den om apotekaren varit ett stöd i patientens behandling (21–23), om 
apotekaren konkurrerade med vårdpersonalens arbetsuppgifter (18,21,27) och om 
apotekaren tillfört ny kunskap (18,19,21,23,27).  
 
Frågan om apotekaren beaktat klinisk verklighet (21) var intressant att undersöka, då 
apotekaren traditionellt sett har liten praktisk erfarenhet av sjukvårdsarbete. Vanligt 
var också om personen var nöjd med teamsamarbetet (18,19,25), om personens egen 
kompetens tillvaratagits (26) och om personen fick ett bra helhetsintryck av LMG 
(19,20,23,25). Frågorna om deltagaren blivit bättre på att upptäcka biverkningar 
(19,24,26), samt om patientens livskvalitet (20,25,27) och om patientsäkerheten 
förbättrats (18) fanns också med i tidigare studier och kan ses som några av 
huvudmålen med LMG. Att frågorna hade använts tidigare ansågs viktigt för att 
förenkla jämförelse med tidigare genomförda utvärderingar. 
 
Från resultaten kan följande ses: Samlade medelvärden på alla frågor visar att det är 
sjuksköterskorna som ger det högsta betyget på frågorna, med ett medelvärde på 
4,10. Läkarna har ett medelvärde på 3,93 och undersköterskorna / vårdpersonalen på 
3,94 men det är värt att notera att undersköterskor /vårdpersonal svarade ”vet ej” 
betydligt fler gånger än läkarna. Läkarna har ett högre medelvärde på frågorna 1- 7 än 
vad undersköterskorna /vårdpersonal har, medan de har fått ett  högre medelvärde 
på frågorna 8-11, samt den om utbildning. Endast på fråga 6 var 
mellangruppsskillnaderna statistiskt signifikanta. Bland enkätfrågorna fick fråga 11 
högst skattade medelvärde på 4,57 följt av fråga 7 med 4.53. Lägsta skattade 
medelvärde fick fråga 10 med medelvärde på 3,83. 

Farmaceutens information under LMG (fråga 1) ansågs användbar i denna enkät, i 
likhet med i studien av Nordling et al (21) där 50 % av tillfrågade läkare tyckte att det 
stämde ”ganska” till ”mycket bra” att farmaceuten ger ny information som kan 
användas i framtida beslut. Det kan jämföras med ca 80 % av läkarna som valde en 4 
eller 5 i denna enkät. Dock finns skillnader i antal deltagare mellan studierna och 
resultaten i båda studierna var inte statistiskt signifikanta. Ett av målen med LMG är 
att ge ökad kunskap till personalen, då det är de som jobbar med patienterna 
dagligen. Därför är det är glädjande att så många anser sig ha fått ökad kunskap. 
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Apotekarens stöd (fråga 2) uppskattades av ca 70 % respektive 80 % av 
vårdpersonalen, i enlighet med Apoteket Farmacis studie (22). Detta kan anses 
glädjande. Stödfunktionen skulle kanske kunna vidareutvecklas genom ökad kontakt 
med apotekare även vid utsättningar av läkemedel, som framkommit som ett 
önskemål från en sjuksköterska. 
 
Farmaceuten konkurrerar inte med vårdpersonalens arbetsuppgifter (fråga 3) i 
enlighet med resultaten från Carlsson et al (27). Ca 40 % av läkarna tyckte inte att 
farmaceuterna konkurrerade med dem angående arbetsuppgifter enligt studien av 
Nordling et al (21), medan 4 % tyckte att de gjorde det. I den svenska studien som 
ägde rum i Örebro (18) var det 60 % som inte tyckte apotekarna konkurrerade med 
dem, men 40 % som tyckte det. Detta kan jämföras med denna studies resultat där 
nästan 90 % av deltagarna inte höll med om påståendet, medan 1 % i en av 
yrkeskategorierna höll med helt. Med reservation för att denna deltagare valde 
samma svarsalternativ på alla frågor i studien ska ytterst lite vikt fästas vid detta 
enstaka svar. Denna studie har gett ett mer liktydigt resultat än de tidigare nämnda 
studierna. Nästan ingen tycker att apotekarna tar deras arbetsuppgifter, vilket 
indikerar att apotekarna upplevs som ett värdefullt komplement i den kliniska 
verksamheten. Intressant är det dock att trots så skilda yrken var det ungefär lika 
många procent läkare, sjuksköterskor och usk /vp (5 - 12 %) som tyckte att 
apotekarna tog lite av deras arbetsuppgifter. Apotekarna kanske går in på alla tre 
yrkens uppgifter, eller så är det inte en jättestrikt uppdelning vem som gör vad på 
boendena. Studien från Västbanken visade att det inte är helt okomplicerat för 
apotekare att ta sig in på nya områden (17). En tillvänjningsperiod, ett ökat 
samarbete med läkare och arbete ute på kliniker kan förhoppningsvis öka respekten 
och tilliten för varandra.  
 
På frågan om farmaceuterna beaktar klinisk verklighet (fråga 4) var det uppdelat 
ganska jämt mellan ”stämmer delvis” och ”stämmer ganska bra” i studien av Nordling 
et al (21), i denna studie var det relativt många (25 -35 % respektive) som valde 
alternativ 1-3, men den största delen (28 - 56 % respektive) instämde helt, alternativ 
5. Fler än hälften av läkarna instämde helt i att apotekaren beaktar klinisk 
verksamhet. En läkare tycker dock tvärtom att apotekare har liten klinisk erfarenhet 
och dålig förståelse för det vardagliga arbetet på boendet. Detta visar på en svårighet i 
utförandet av LMG. Eftersom det är upp till läkaren att värdera och godkänna 
apotekarens förslag på åtgärder är det svårt för denne att bli tagen på allvar då 
läkaren inte tycker att apotekaren vet vad den pratar om. Att apotekaren i denna 
LMG modell aldrig träffar patienten kan dock ses som en brist i kunskap om klinisk 
verksamhet. Många av patienterna som fått en LMG är dock dementa och kan endast 
ge en begränsad bild av vad de anser om sina läkemedelsbehandlingar. Ett ökat 
samarbete med uppföljning av LMG, kanske skulle ge apotekaren en ökad kunskap av 
den kliniska verkligheten. För att få riktig erfarenhet krävs nog daglig närkontakt 
med vården. Det ska dock inte glömmas att de flesta som svarat håller med om att 
apotekarna beaktar klinisk verklighet. Samt att studier visat att LMG med apotekare 
närvarande har visat sig ge ännu bättre resultat än LMG utan apotekare enligt Elliot 
et al (13). 
 
Diskussionsunderlaget (fråga 5) och utbildningen uppskattades av de allra flesta. 
Enkäten visar dock att långt i från alla som deltagit i en LMG har deltagit i en 
läkemedelsutbildning eller temadag. Diskussionsunderlaget fick dock mindre 
uppskattning av gruppen undersköterskor / vårdpersonal, kanske den berörde deras 
del av arbetet mindre. Kanske de liksom en sjuksköterska som kommenterade tyckte 
att det var mycket att läsa under pågående LMG. Men att dela ut diskussionsunderlag 
i förtid kan försvåra sekretessarbetet, då det bara får finnas ett visst antal kopior av 
underlaget. 
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Det var några få personer som inte ansåg att deras kompetens tillvaratogs (fråga 6) 
under LMG. Mellan grupperna var det intressant att se en sådan stor skillnad mellan 
hur läkare och sjuksköterskor upplevde det jämfört med undersköterskor / 
vårdpersonal som inte kände att deras kompetens kommit fram. Detta är 
beklagansvärt då en av grundtankarna med Modell Västerbotten är att allas 
kompetens utnyttjas. Dock var det sammanlagda medelvärdet på denna fråga det 
tredje högsta i enkäten, men det sjunde högsta medelvärdet för undersköterskor/ 
övrig vårdpersonal som grupp. Den enda svenska studien Söderholm et al (26), med 
samma fråga frågade sjuksköterskor och läkare och fick positivt resultat av 
sjuksköterskorna men endast ett ”till viss del” av den enda läkare som svarat. 
Söderholm et al  skiljer sig från de övriga svenska enkätstudierna då det inte ingår 
apotekare i deras LMG modell.  
 
Teamsamarbetet (fråga 7) var ”väldigt värdefullt” för sjuksköterskorna i 
Östergötlands landstings studie (19)  och ”ganska värdefullt” för läkarna. Som i denna 
studie var det någon enstaka läkare, sjuksköterska som inte var helt nöjd i 
teamsamarbetet, men runt 90 % i respektive yrkesgrupp var nöjda. I studien från 
Örebro (18) var ca 75 % av läkare och 90 % av vårdpersonalen nöjda. Några deltagare 
i denna studie påpekade att det tagit tid, och att en del som skulle varit med på LMG 
fått jobba med annat då det var kort om personal eller att de hade en ledig dag då 
deras patienter hade LMG. 
Totalintryck av LMG (fråga 11) var väldigt positivt. Det märks på kommentarerna att 
det uppskattas dels som ett tillfälle att lära sig nya saker samt belysa 
läkemedelsbehandlingen för patienterna. Liknande resultat fanns i Östergötlands 
landstings studie (19) och Apoteket Farmacis studie i Vilhelmina (24) där de mest 
positiva dock var sjuksköterskor och undersköterskor/ vårdpersonal, medan läkarna 
tenderar att vara ”nästan” helt nöjda. Denna fråga fick högsta medelvärde av alla 
frågor i denna studie. 
 
Studieresultat från Vilhelminastudien (24) visar att 80 % av vårdpersonalen var mer 
observanta på biverkningar (fråga 8) efter utbildning. Även i denna enkät var runt 80 
% mer observanta på biverkningar. Läkarna särskiljde sig med endast 70 %, kanske 
för att de i högre grad känner till läkemedelsbiverkningar sedan tidigare. 
Patientsäkerheten (fråga 9) ökade efter LMG, enligt denna enkät då flesta svarade 4-5 
på den frågan, majoriteten svarade 4. Dessa resultat stämmer med Örebros resultat 
(18) där nästan alla läkare och hälften av sjuksköterskorna svarade att 
patientsäkerheten ökat ”i viss mån” eller ”i hög grad”. I kommentarerna talas det om 
att några läkemedelsutsättningar som gått fel, trots detta ser de allra flesta en ökad 
patientsäkerhet. 
 
Resultaten från Carlsson et al (27) visade att sjuksköterskor värdesatte förändringen i 
livskvalité (fråga 10) högre än vad läkarna gjorde. Denna enkäts resultat visar en 
måttlig skillnad i högre medelvärde och median för usk / vp och sjuksköterskor i 
jämförelse med läkare. Deltagarna var dock något återhållsamma när de svarade på 
frågan om vårdtagarnas livskvalité. Kanske var frågan ställd på ett sätt där det var 
svårt för någon annan än patienten själv att svara. Inget test på livskvalité har utförts 
varken före eller efter LMG, vilket kanske kan bidra till osäkerheten hos de som 
svarade. Det här var den enda fråga som alla yrkesgrupper använde sig av och där 
svarsalternativet ”vet ej” förekom mest. 
 
Denna studie har ett antal begränsningar som bör nämnas. En nackdel med 
pappersenkäten var att det inte gick att kontrollera att deltagarna svarade på alla 
frågor. Webbenkäten gjorde det omöjligt att lämna ofullständiga svar. Detta ledde till 
att pappersenkätdeltagare ibland fyllde i huvudfrågorna trots att det inte varit med på 
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en LMG, eller så fyllde de i för lite (figur 1). Det slutliga antalet deltagare blev 169, 
varav 35 personer som ej deltagit på en LMG. Detta kan bero på att ny personal 
tillträtt, samt osäkerhet på boendena kring vilka som skulle fylla i enkäten. Ett fåtal 
av de kontaktpersoner och sjuksköterskor som har mottagit enkäten via mail har 
mailat tillbaka antalet personer som de spridit enkäten vidare till. Men då den större 
andelen inte gjort det, går det dessvärre inte att säga hur många som varit aktuella för 
att se enkäten. Ett boende avböjde att medverka med hänvisning till personalens 
arbetsbörda.  
 
Målet med studien var att skapa en enkät utifrån tidigare gjorda enkäter på området 
för att på bästa sätt undersöka personalens upplevelser av LMG. Enkäten skulle 
distribueras och resultaten skulle analyseras. Vilket fortlöpte, dock efter några 
mindre problem, som att skapa en motsvarande pappersenkät och svårigheter med 
distribueringen av enkäten. Resultaten ställdes upp i grafer för att underlätta 
jämförelse, och deskriptiv statistik togs fram. 
 
Resultaten ger stöd för Modell Västerbotten och apotekarnas medverkan har 
uppskattats för deras användbara information och deras stöd kring vårdtagarnas 
läkemedelsbehandling. Kritik har framkommit kring tidsåtgången och svårigheter att 
medverka vid rätt LMG för sjuksköterskor och undersköterskor /övrig vårdpersonal. 
Problem med personalåtgång verkar finnas. Några kommentarer kring att det inte 
alltid fungerar med utsättningar av läkemedel har dykt upp, speciellt kring 
psykofarmaka. Förhoppningsvis framförs detta även vid uppföljningar så att alla kan 
lära sig varför det gått fel och hur det går att förhindra i framtiden. 
 
 

6. Slutsats 
 
I stort uppskattas läkemedelsgenomgångar som något positivt. Teamsamarbetet är 
väldigt uppskattat och att allas kompetens tagits tillvara på har framkommit. En 
önskan om en fortsättning på LMG uttrycks explicit av flera deltagare. 
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Bilaga 1. Deltagarnas ”Övriga synpunkter”. 
 
Läkare: 

- Som helhet och utbildningsmässigt mycket positivt. Vissa, enkla, läkemedel 
har kunnat sättas ut helt ( t ex B12, folat) och vid uppföljning fanns inget 
behov. Likaså verkar t ex Omeprazoluttrappning gått bra. När det gäller 
antidepressiva och neuroleptika så har nedtrappningarna/utsättningarna 
inneburit att en del patienter mått sämre och vi har fått återuppta 
medicineringen. Där innebar kanske läkemdelsgenomgångarna att man ville 
vara aktiv och 'duktig', dvs uppnå mål för oönskade läkemedel trots att det 
faktiskt fanns indikation och läkemedlet innebar minskade symtom som 
ångest och oro hos patienten. 
 

- Läkemdelsgenomgångar har vi gjort varje år , sista 13 åren. Vi gör det också 
alltid när paitenterna flyttar in på servecehuset. Jag tycker inte att det tillför 
något att ha med en apotekekare, tvärtom tycker jag att de saknar klinisk 
förankring och dålig förståelse för oss övrig personal som arbetar kliniskt. 
 

- Synnerligen positivt. Jag har erfarenhet från 3 års läkemedelsgenomgångar 
med apotekare - alla lika ovärderliga! 
 

Sjuksköterskor: 
- Ökat focus på läkemedelsanvändningen till gamla är av stor nytta och detta - 

att samla alla yrkesgrupper till diskussion leder förhoppningsvis till att man 
optimerar 
 

- Många ggr har det gått bra att avsluta vissa läkemdel, ibland har det blivit 
ordentliga 'bakslag' f.a vid avlutande av antidepressiva läkemdel., I stort har vi 
fått en helt annan syn på läkemedel till äldre och möjligheten till 
mompetsensutveckling är mycket stor. Uppskattar dessa genomgångar med 
Apotekare närvarande mycket. 
 

- Tyvärr har det varit mycket förändringar ( byte) av  vårdnära personal ( 
sjukdom mm). Svårigheter att följa upp. 
 

- Det är viktigt att sätta focus på läkemedelsanvändningen. I slutändan är det 
doktorn som ordinerar. 
 

- Synd att dessa läkemedelsgenomgångar inte har fortsatt som planerades i 
början., Vi får hoppas det snart blir. Dessa var mycket bra. 
 

- Hade varit ännu mer värdefullt om Apotekarens noteringar hade lämnats ut i 
förväg, innan lm-genomgången, då det blev lite mycket att läsa under 
pågående möte. 
 

- Ibland blir det lite för stora förändringar på en gång och man får då mycket 
problem på avdelningarna när det blir utsättningsbesvär eller biverkningar 
efter förändringarna i medicinering. När det inte fungerar med det nya skulle 
jag ibland önska att man kunde kontakta apotekaren för att få ev andra 
förslag, det är svårt att tänka framåt och alla alternativ på alla ändringar man 
gör. 
 

- Hur givande läkemedelsgenomgångarna blir beror oftast på hur mycket tid 
som doktorn har och hur han/hon tar till sig apotekarens information. 
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- I de flesta fall har konsekvens av lm-genomgång och följande lm- 

urtrappningar och lm-utsättningar varit posetiva och gått bra, men tyvärr har 
i enstaka fall konsekvenserna varit katastrofala. När vi gör lm-förändringar 
måste vi först ställa oss frågan hur mår patienten idag med nuvarande lm-
behandling och inte låta ivern att  minska antalet läkemedel  styra hela 
läkemedelsgenomgången. Även mycket gamla männsikor med multipla 
tillstånd kan faktiskt må väldigt bra, fast de har väldigt många  läkemedel. De 
ksn mycket väl ha varit ordinerade på rätt inidkation och de har fortsatt 
behov/ och god effekt av dem. 
 

- Det var bra att apotekaren var med. 
 

- Det blev lite mycket (tog lång tid) eftersom så många brukare togs upp varje 
tillfälle. 
 

Undersköterskor / övrig vårdpersonal: 
- Jag tycker inte alls att det fungerat som det var sagt. Det var svårt att få vara 

med på träffarna som kontaktperson.  När mina vårdtagare skulle gås igenom 
så var jag inte i tjänst. Sedan skulle det finnas pengar avsatt till vikarier.... det 
fungerade en gång när det var träffdag med Apoteket. , Men som helhet är det 
väldigt positivt och givande att få tillfälle att få svar och lära sig mer om 
läkemedel. Många sjuksköterskor är ju också osäkra på att lära ut allt som 
dom kan.,  Jag vill däremot inte ha tillbaka personalträffar där vi alla sitter 
med SSK och pratar runt vårdtagarnas medicin. Det här kändes mycket mer 
givande. 
 

- Mycket bra med läkemedlesgenomgångar. Hoppas på en fortsättning! 
 

- Det var alldeles för stressigt, sent på em., jag behövdes för middagen på 
avdelningen egentligen eftersom vikarien slutat, träffen var försenad. 
 

- Kul att få vara med och bli mer kunnig. 
 

- Jag var nöjd att få vara med.
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Vårdpersonalens upplevelser av läkemedelsgenomgångar 2011-2012. 

 

Hej!  

Vi är tacksamma om du som varit med på en eller flera läkemedelsgenomgångar 

under 2011-2012 svarar på den här enkäten. Vi är intresserade av din syn på 

läkemedelsgenomgångar i teammodell med apotekare samt våra utbildningar och hur 

du upplevde samarbetet med apotekarna.  

Tack för att du svarar! 

 

Jag är: [] läkare [] sjuksköterska [] undersköterska / övrig vårdpersonal 

 

Jag har deltagit i någon av Läkemedelscentrums nätutbildningar och/eller temadagar. [] JA[]NEJ 

 

Om JA, Jag har användning av den kunskap jag fick genom utbildningen. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej  

 

Har du deltagit i en eller flera läkemedelsgenomgångar i teammodell med apotekare under 2011-

2012? 

 

[] JA [] NEJ 

 

Om NEJ, Tack för att du medverkat. 
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Följande elva frågor gäller din syn på apotekarnas insatser under läkemedelsgenomgångar, samt 

läkemedelsgenomgångar som helhet. Markera det alternativ som stämmer bäst för din åsikt. 

 

1. Apotekarna har bidragit med ny information under läkemedelsgenomgångarna som jag kan 

använda i framtiden.  

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

2. Apotekarna har bidragit med värdefullt stöd kring vårdtagarnas läkemedelsbehandling. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

3. Apotekarna och jag konkurrerar om samma arbetsuppgifter. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

4. Apotekarna har beaktat den kliniska verkligheten.  

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 
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5. Diskussionsunderlaget som delades ut i samband med läkemedelsgenomgångarna har varit till 

stor nytta.  

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

6. Jag upplever att min kompetens tillvaratogs under läkemedelsgenomgångarna. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

7. Jag är nöjd med teamarbetet under läkemedelsgenomgångarna. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

8. Jag är mer uppmärksam på eventuella läkemedelsbiverkningar eller problem hos vårdtagarna 

efter läkemedelsgenomgångarna. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 



29 
 

 

9. Läkemedelsgenomgångarna har bidragit till ökad patientsäkerhet för vårdtagarna.  

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

10. Läkemedelsgenomgångarna har bidragit till ökad livskvalitet hos vårdtagarna. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

11. Mitt helhetsintryck av läkemedelsgenomgångarna är positivt. 

 

[] (1) instämmer inte alls 

[] (2)  

[] (3)  

[] (4)  

[] (5) instämmer helt 

[] Vet ej 

 

Övriga synpunkter. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för att din medverkan! 
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Bilaga 3. 
ANOVA 

 F Sig. 

5. 1. Apotekarna har bidragit 

med ny information under 

läkemedelsgenomgångarna 

som jag kan använda i 

framtiden. 

Between Groups 1,479 ,232 

Within Groups   

Total 

  

6. 2. Apotekarna har bidragit 

med värdefullt stöd kring 

vårdtagarnas 

läkemedelsbehandling. 

Between Groups ,647 ,525 

Within Groups   

Total   

7. 3. Apotekarna och jag 

konkurrerar om samma 

arbetsuppgifter. 

Between Groups ,090 ,914 

Within Groups   

Total   

8. 4. Apotekarna har beaktat 

den kliniska verkligheten. 

Between Groups 2,265 ,108 

Within Groups   

Total   

9. 5. Diskussionsunderlaget 

som delades ut i samband 

med 

läkemedelsgenomgångarna 

har varit till stor nytta. 

Between Groups 1,427 ,244 

Within Groups   

Total 

  

10. 6. Jag upplever att min 

kompetens tillvaratogs 

under 

läkemedelsgenomgångarna. 

Between Groups 4,115 ,019 

Within Groups   

Total   

11. 7. Jag är nöjd med 

teamarbetet under 

läkemedelsgenomgångarna. 

Between Groups ,874 ,420 

Within Groups   

Total   

12. 8. Jag är mer 

uppmärksam på eventuella 

läkemedelsbiverkningar eller 

problem hos vårdtagarna 

efter 

läkemedelsgenomgångarna. 

Between Groups 2,022 ,137 

Within Groups   

Total 

  

13. 9. 

Läkemedelsgenomgångarna 

har bidragit till  ökad 

patientsäkerhet för 

vårdtagarna. 

Between Groups 1,074 ,345 

Within Groups   

Total 

  

14. 10. Between Groups 1,231 ,296 
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Läkemedelsgenomgångarna 

har bidragit till ökad 

livskvalitet hos vårdtagarna. 

Within Groups   

Total   

15. 11. Mitt helhetsintryck av 

läkemedelsgenomgångarna 

är positivt. 

Between Groups 1,698 ,187 

Within Groups   

Total   
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