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Sammanfattning 

Introduktion: Studier i primärvård visar att läkemedelsgenomgångar genomförda 
enligt Skånemodellen minskar antalet potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre samt 
att modellen kan användas för att identifiera och åtgärda läkemedelsrelaterade 
problem (LRP). Det finns studier som beskriver vilka läkemedel som ofta orsakar LRP, 
men det finns ingen publicerad studie avseende läkemedel som orsakar LRP i 
förhållande till antalet ordinationer.  
  
Syfte: Att identifiera de läkemedel eller läkemedelsgrupper som orsakar störst andel 
(%) läkemedelsrelaterade problem i förhållande till ordination. 
 
Metod: En retrospektiv analys genomfördes av inkluderade patienters ordinerade 
läkemedel samt en jämförelse mellan ordinerade läkemedel och läkemedel vilka 
apotekaren tog upp till diskussion för att ha orsakat LRP. Patienter som fått en 
läkemedelsgenomgång under 2011-2012 och som var listade på privata vårdcentraler i 
Skåne och ≥75 år inkluderades i detta arbete.  
 
Resultat: Totalt inkluderades av 1930 patienter; 74 % var kvinnor och medelåldern 
var 88 år. I snitt använde patienterna 11,3 läkemedel (8,6 stående och 2,7 vid behov). 
Totalt hade 82 % av patienterna LRP och det genomsnittliga antalet LRP per patient 
var 2,1. Potentiellt olämpliga läkemedel stod för 9 % av det totala antalet LRP, och 
utgjorde 2,3 % av alla läkemedelsordinationer. Av de potentiellt olämpliga läkemedlen 
till äldre orsakade 70 % LRP, att jämföra med övriga läkemedel där 17 % orsakade LRP, 
(p< 0,001). Bland övriga läkemedel var de läkemedelsgrupper som orsakade LRP i 
störst omfattning i förhållande till ordination; tiazidbesläktade läkemedel (57 %), 
bisfosfonater (49 %) och läkemedel som påverkar serumlipiderna (44 %). 
 
Slutsats: Potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre orsakar LRP i större utsträckning 
jämfört med samtliga övriga läkemedel. Bland övriga läkemedel finns det specifika 
läkemedelsgrupper, t.ex. tiazidbesläktade läkemedel och bisfosfonater som i stor 
utsträckning orsakar LRP hos äldre.  
 
Nyckelord: Äldre, Primärvård, Läkemedelsgenomgångar, Läkemedelsrelaterade 
problem, Olämplig förskrivning. 
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Introduktion 

Medelåldern i Sverige har ökat de senaste 40 åren och andelen äldre i befolkningen har 
ökat. Enligt Statistiska Centralbyrån var 19,4 procent av befolkningen 65 år eller äldre 
år 2013, jämfört med 13,4 procent år 1968. [1] Till år 2035 beräknas andelen äldre öka 
till 25 procent [2]. I resten av Europa kan samma utveckling ses [3, 4]. I Schweiz var 
exempelvis 17,2 % av befolkningen 65 år eller äldre 2010, och en liknande ökning som 
den i Sverige förväntas där till år 2035 [5]. 
 
Med stigande ålder sker förändringar i kroppen. Exempelvis ändras förhållandet 
mellan fett och kroppsvatten, njurarnas funktion försämras och leverns storlek och 
dess blodflöde minskar. Åldersrelaterade förändringar medför att läkemedlens kinetik 
påverkas, det vill säga hur läkemedel tas upp i kroppen, hur det fördelas, omvandlas 
och slutligen utsöndras. Läkemedel i oförändrad dos riskerar bli kvar längre i kroppen 
samt med högre koncentrationer vilket medför risk för längre effekter och även 
biverkningar. [4, 6] Särskilt viktig är den nedsatta njurfunktionen eftersom den är 
vanlig och påverkar många läkemedels elimination [6, 7]. Sjukdomar som bidrar till att 
försämra njurfunktionen ytterligare är hypertension, diabetes och ateroskleros, vilka är 
vanliga hos äldre. Dosjusteringar är ofta nödvändiga för att undvika oönskade effekter 
av läkemedel hos denna patientgrupp. [8] 
 
Den större andelen äldre i befolkningen medför ett ökat behov av kunskap om hur de 
behandlas på bästa sätt [7]. Läkemedelsanvändningen bland äldre i särskilda boenden 
har ökat under de senaste 20 åren. Ökningen beror delvis på att nya läkemedel har 
utvecklats och introducerats på marknaden och medfört både nya och bättre 
behandlingsmöjligheter. [6, 9, 10] Vårdprogram kan användas som ett stöd av 
förskrivare vid läkemedelsbehandling av specifika sjukdomar. Om multisjuka äldre 
behandlas enligt gällande vårdprogram finns det en uppenbar risk för att patienten 
utsätts för polyfarmaci, då äldre ofta har många sjukdomar som kräver 
läkemedelsbehandling. [11, 12] Polyfarmaci innebär samtidig användning av många 
läkemedel och definieras ofta som ”användning av fem eller fler läkemedel”. Med 
”avsevärd” eller ”extrem” polyfarmaci avses ofta användning av tio eller fler läkemedel. 
[13] 
 
Läkemedel används för att bota, lindra eller förebygga sjukdomar [12, 14]. Hos den 
äldre befolkningen är läkemedel den vanligaste och viktigaste behandlingsformen [15].  
 
Personer 75 år och äldre stod för 25 % av alla uthämtade läkemedel i Sverige 2009 [16]. 
Dessa äldre personer är i medeltal ordinerade många läkemedel, i genomsnitt 
behandlas de med fem läkemedel samtidigt. Drygt var tionde äldre över 75 år 
behandlas med tio läkemedel eller fler. [13] Bland äldre i särskilt boende behandlas 20 
% med 10 läkemedel eller fler jämfört med 18 % bland äldre med hemtjänst [17]. 
Användning av många läkemedel hos äldre beror på att de oftare har kroniska 
sjukdomar som kräver behandling med flera läkemedel [18].  
 
Socialstyrelsen har tagit fram nationella indikatorer för en god läkemedelsterapi hos 
äldre. Där ingår bland annat indikatorn ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda 
skäl föreligger”. Till denna grupp hör specifika läkemedel som långverkande 
bensodiazepiner, tramadol, propiomazin och läkemedel me d antikolinerga effekter. 
Dessa läkemedel anses som potentiellt olämpliga till äldre då de kan medföra en 
betydande risk för exempelvis biverkningar. [19] Av de 75 år och äldre i Sverige har i 
genomsnitt 10 % ett läkemedel som klassas som potentiellt olämpligt för äldre [13]. 
Under 2013 var andelen i Sverige 14 % bland äldre i äldreboende jämfört med 13 % 
bland äldre med hemtjänst [17]. Siffror från Schweiz visar att behandling med 
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potentiellt olämpliga läkemedel är 40 % hos äldre patienter boende i äldreboenden, att 
jämföra med 28 % hos hemmaboende äldre [5]. 
 
Syftet med en läkemedelsbehandling är att göra gott [20], men ibland uppstår problem 
[21]. Läkemedelsrelaterade problem (LRP) är problem relaterade till patientens 
läkemedelsanvändning [21]. Ett läkemedelsrelaterat problem definieras som ”A drug-
related problem exists when a patient experiences or is likely to experience either a 
disease or symptom having an actual or suspected relationship with drug therapy” 
[22]. Dessa problem är vanligt förekommande, kostsamma och drabbar i större 
utsträckning äldre personer [23, 24, 25]. LRP är felaktigt val av läkemedel (exempelvis 
potentiellt olämpliga läkemedel till äldre, när annat läkemedel finns tillgängligt), att 
behandlingen saknar indikation, att läkemedel ges i för hög eller låg dos, biverkan av 
läkemedel eller non-compliance [21].  
 
En nyligen publicerad studie genomförd på patienter i primärvård i Qatar visade att 
medelantalet LRP var 3,3 per patient [25]. I en annan studie genomförd i Schweiz hade 
patienter boende på särskilda boenden i genomsnitt 3,7 LRP per patient. Patienter med 
sex eller fler läkemedel hade fler LRP, jämfört med de patienter som stod på tre 
läkemedel. [26] Ett linjärt samband sågs även mellan ålder och antalet konstaterade 
LRP [23, 25]. En svensk studie visade att 93 % av patienter i primärvård hade 
åtminstone ett LRP konstaterat samt i genomsnitt identifierades och framfördes 2,5 
LRP per patient. Endast de mest kliniskt relevanta LRPna framfördes under 
läkemedelsgenomgången. [27] 
 
Vid jämförelse av förekomsten av LRP för olika patientgrupper observerades att antalet 
LRP varierade beroende på typ av behandling. Kardiovaskulära läkemedel var de som 
inducerade flest biverkningar [28, 29]. Läkemedel för matsmältningsorganen, 
ämnesomsättningen, nervsystemet och hjärt-kärlsystemet medför en högre risk att 
drabbas av LRP [30]. Enligt en skånsk studie var läkemedel som verkar på 
nervsystemet de som medförde flest LRP (26 %), följt av hjärt-kärlsystemet (25 %) och 
blod och blodbildande organ (15 %) [27].  
 
I Skåne gjordes 2013 en studie där läkemedel utan indikation identifierades som det 
vanligaste läkemedelsrelaterade problemet; för 29 % av de patienterna. Flertalet äldre 
intog även läkemedel där dosen var för hög (24 %) eller läkemedlet orsakade 
biverkningar (19 %). [27] En riskfaktor för att orsaka LRP kan vara interaktioner 
mellan olika läkemedel [30, 31]. En studie 1998 i Stockholm på patienter boende i 
äldreboenden visade att det var vanligt förekommande att äldre stod på läkemedel utan 
indikation och att fel läkemedelspreparat valts till patienten [32].  
 
LRP kan medföra stora kostnader för samhället då de har potential att leda till fler 
läkarbesök och ökad förekomst av sjukhusinläggningar [33, 34]. Akuta inläggningar 
orsakade av biverkningar uppskattas till 6-16 % av sjukhusinläggningarna i Melbourne 
[35, 36]. Studier från England [37] och Sverige [23] visar på likande siffror. Hälften av 
sjukhusinläggningarna orsakade av biverkningar hade kunnat undvikas visar studier i 
USA [35] och Australien [38]. En metaanalys från Nederländerna visade vidare att 88 
% av sjukhusinläggningarna bland patienter 75 år och äldre var undvikbara. 
Motsvarande siffra för övriga patienter var 24 % [39]. 
 
Läkemedelsgenomgångar är en metod som används för att öka patientsäkerheten samt 
kvaliteten vid långvarig läkemedelsbehandling [27, 34]. Läkemedelsgenomgångar 
definieras som: ”En metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs 
läkemedelsanvändning som genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och 
systematiskt arbetssätt i enlighet med lokala riktlinjer och rutiner” [40]. Metoden har 
i studier bland annat visat sig att förhindra onödig medicinering, minska användningen 
av potentiellt olämpliga läkemedel och förhindra biverkningar [41, 42]. En svensk 
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randomiserad kontrollerad studie i primärvård har visat att antalet potentiellt 
olämpliga läkemedel hos äldre minskar efter tvärprofessionella 
läkemedelsgenomgångar i jämförelse med patienter som har randomiserats till att inte 
få läkemedelsgenomgång [27]. Läkemedelsgenomgångar har även visat sig vara en bra 
metod för att identifiera och åtgärda problem i läkemedelsbehandlingar. Att åtgärda till 
exempel biverkningar är viktigt eftersom livskvalitén ökas och sjukligheten minskas. 
[43] I äldreboenden har läkemedelsgenomgångar medfört att det totala antalet 
läkemedel hos patienter har minskat [27, 44]. Många läkemedel hos äldre är en 
värdefull riskmarkör att använda för förebyggande insatser, exempelvis vid 
läkemedelsgenomgångar [13]. 
 
Den vanligaste åtgärden när ett LRP identifierats vid en läkemedelsgenomgång var 
enligt en studie i Schweiz utsättning av läkemedel, vilket tillämpades i 40 % av fallen. 
Andra vanliga åtgärder var dosjustering, byte av läkemedel och nya 
behandlingsinstruktioner för patienten. [26] En Skånsk studie från 2013 visade att 
utsättning av läkemedel (30 %) och reducerad dos (28 %) var de vanligaste åtgärderna 
[27]. 
 
Enligt SOSFS 2012:9 ska läkemedelsgenomgångar genomföras för patienter 75 år och 
äldre som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Även patienter som har misstänkta 
eller konstaterade LRP ska erbjudas en läkemedelsgenomgång. [45] Socialstyrelsen har 
tagit fram svenska rekommendationer kring hur dessa ska utföras [46].  
 
Delar av materialet i detta examensarbete har sedan tidigare använts för att studera 
typer av läkemedelsrelaterade problem och vilket/vilka läkemedel som orsakat 
problemet. Även bakgrundsdata för studiepopulationen (ålder, kön och boendeform), 
typer av åtgärdsförslag och förekomst av potentiellt olämpliga läkemedel finns 
registrerat. I detta arbete kommer läkemedel som orsakat läkemedelsrelaterade 
problem studeras i förhållande till antal ordinationer av läkemedlen, vilket inte är 
studerat sedan tidigare. 
 
 

Syfte 

Arbetet syftar till att beskriva vilka läkemedelsgrupper som studerade patienter 
använder och identifiera de läkemedelsgrupper eller läkemedel som har orsakat störst 
andel (%) läkemedelsrelaterade problem hos äldre. 
 
Frågeställningar: 
 

 Hur ser studiepopulationen ut vid baslinjen?  

 Vilka läkemedel använder studerade patienter? 

 Hur många LRP identifierades i studiepopulationen och finns det någon 
skillnad för patienter på äldreboende eller inom hemsjukvården? 

 Vilka läkemedelsgrupper har orsakat flest LRP? 

 Orsakar potentiellt olämpliga läkemedel LRP i större eller mindre utsträckning 
än övriga läkemedel? 
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Metod 

Patientpopulationen  
 
Under år 2011-2012  bidrog Enheten för läkemedelsstyrning med apotekarkompetens 
vid drygt 2100 tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar till multisjuka äldre 
patienter, listade på privata vårdcentraler inom hälsovalet i Region Skåne. 
Läkemedelsgenomgångarna genomfördes för patienter boende på särskilda boenden 
för äldre eller i eget hem med hemsjukvård och hjälp avseende 
läkemedelsanvändningen. Samtliga ovanstående patienter vilka fått en 
läkemedelsgenomgång 2011-2012 inkluderades i detta arbete, med undantag för 
patienter som var yngre än 75 år. En bedömning genomfördes att detta var möjligt. 
Först testinmatades data för 10 patienter i Excel. Därefter togs tiden det tog att mata in 
ytterligare 10 patienter (63 min). Tiden att mata in samtliga patienter uppskattades till 
sex veckor.  
 
 

Tidigare genomförd läkemedelsgenomgång 
 
Vårdcentralerna valde tillsammans med sjuksköterska på äldreboendet eller i 
hemsjukvården ut de patienter som var i behov av en tvärprofessionell 
läkemedelsgenomgång. Sju kliniska apotekare bidrog med apotekarkompetens vid 
läkemedelsgenomgångarna, vilka genomfördes på ett strukturerat sätt enligt LIMM 
(Lund Integrated Medicines Management) modellen [47]. 
 
Sjuksköterskan samlade information kring aktuella diagnoser och labprover genom att 
fylla i PHASE-20: Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom [48]. 
Utifrån denna information samt läkemedelslistan identifierade därefter apotekaren 
möjliga LRP. Problemen identifierades utifrån LIMM-modellens nio riskfaktorer [49]; 
oklar indikation, ytterligare behandling, ej rekommenderade läkemedel enligt 
”Skånelistan” [50], Therapeutic drug monitoring (TDM) läkemedel, olämpliga 
läkemedel till äldre [19], val av läkemedel/dos, hanteringsproblem, C-/D-interaktioner 
och misstänkt biverkning. Identifierade LRP klassificerades enligt Strand, Cipolle och 
Morley [51], samt eventuella förslag till åtgärd dokumenterades och klassificerades av 
apotekaren. Vid teamgenomgången träffades behandlande läkare, sjuksköterska och 
apotekare för att diskutera identifierade LRP och läkaren tog utifrån denna diskussion 
samt sin kliniska bild av patienten beslut avseende patientens fortsatta behandling. 
Efter 4-8 veckor uppmanades vården att utvärdera genomförda förändringar [21, 49, 
52]. 
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Tidigare genomförd insamling av data från läkemedelsgenomgångarna 
 
Apotekaren som identifierade problem relaterade till läkemedelsbehandlingen 
dokumenterade utvald information i en Access databas, Tabell 1. Endast läkemedel och 
ATC-kod (Anatomical Therapeutic Chemical Classification) [53, 54] för läkemedel som 
apotekaren bedömde orsakade LRP samt framförde till läkaren vid teamgenomgången 
dokumenterades i databasen. Informationen i databasen kodades för att omöjliggöra 
identifiering av enskilda patienter. Varje patient erhöll ett kodat ID-nummer bestående 
av patientens initialer och datum när läkemedelsgenomgången genomfördes. 
 
Tabell 1. Information dokumenterad i Access databasen 

Patient information vid baslinje* ID-nummer, ålder, kön, boende, 
primarvårdsenhet 

Aktuella läkemedel vid baslinje* Antal kontinuerliga läkemedel, antal 
läkemedel vid behov 

Användning eller inte, av potentiellt 
olämpliga läkemedel (Bilaga 1) vid baslinjen* 
och efter läkemedelsgenomgången 

Antikolinergika, långverkande 
benzodiazepiner, tramadol, 
propiomazin och antipsykotika 

Användning eller inte, av olämpliga 
läkemedels kombinationer vid baslinje* och 
efter läkemedelsgenomgången 

≥3 psykofarmaka 

Läkemedelsrelaterade problem (LRP) Läkemedel som orsakat LRP, risk 
faktorer (LIMM-modell), LRP 
klassifikation (Strand, Cipolle och 
Morley), föreslagen ändring av 
läkemedelsbehandling, läkarens ev 
godkännande av ändringen och 
patientens status vid uppföljning 

 *innan läkemedelsgenomgång i team 
 
 

Datainmatning 
 
Inom ramen för detta arbete kompletteras ovanstående information i Access med 
patientens fullständiga läkemedelslista som innan arbetets genomförande fanns sparat 
i pappersform.  
 
Patienternas fullständiga läkemedelslista (som sjuksköterskan skickade in inför 
identifieringen av LRP) scannades in i Microsoft Office Excel 2007 med hjälp av 
läspennan C-Pen TS1.   
 
Följande information fördes in per kolumn i ett Excelformulär; ID-nummer, typ av 
boende (äldreboende eller hemsjukvård), läkemedelsnamn, ATC-grupp (sjuställig), 
läkemedelsstyrka, typ av behandling (stående eller vid behov) och antal ordinerade 
enheter per dag. ID-nummer, typ av boende och antal ordinerade enheter per dag 
matades in för hand. För stående läkemedelsbehandling dokumenterades intagna 
enheter per dag och för vid behovs behandling angavs enheten som vid behov. 
 
Tillfälliga och korta läkemedelsbehandlingar, exempelvis antibiotika fördes inte in i 
formuläret eftersom endast stående och vid behovs läkemedel studerades. Utifrån 
tidigare databearbetning hämtades information om vilka läkemedel som identifierats 
att orsaka LRP. Övriga läkemedel antogs inte ha orsakat LRP.  
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Kvalitetssäkring av data gjordes innan analyserna påbörjades genom att kontrollera för 
oklarheter såsom dubbletter och avsaknad av läkemedelslistor hos patienter.  Tidigare 
inmatningsfel korrigerades och vid behov hämtades korrekt patientinformation från de 
ursprungliga läkemedelsgenomgångarna i pappersform i samarbete med handledaren, 
för att kunna föra ihop läkemedelslistor med rätt patient ID.  

 

Data analys 
 
Detta arbete är en retrospektiv analys av inkluderade patienters ordinerade läkemedel 
samt en jämförelse mellan ordinerade läkemedel och läkemedel vilka apotekaren 
bedömde orsaka LRP. Endast LRP vilka togs upp för diskussion vid teamgenomgången 
inkluderades i denna analys. Genom att jämföra i vilken utsträckning enskilda 
läkemedel/ läkemedelsgrupper är ordinerade i förhållande till i vilken utsträckning de 
orsakar LRP finns det möjlighet att identifiera de läkemedel/läkemedelsgrupper som 
har orsakat störst andel (%) LRP för studerad patientpopulation.  
 
 

Baslinje egenskaper 

 
I detta arbete beräknades utifrån tidigare inmatad data studiepopulationens 
bakgrundsvariabler (ålder, kön och boendeform). Även antalet läkemedel hos patienter 
beräknades samt de vanligaste förskrivna läkemedlen på substansnivå. Patienter med 
potentiellt olämpliga läkemedel [19] studerades i förhållande till boendeform. 
 
 

Dokumenterade läkemedelsrelaterade problem 

 
Antalet framförda LRP per patient respektive andelen patienter med LRP analyserades. 
Motsvarande beräkningar genomfördes för antalet läkemedelsordinationer. För 
framförda LRP beräknades vidare andelen LRP per enställig ATC-grupp. Vanligast 
förekommande treställig ATC-grupp respektive substans att orsaka LRP identifierades. 
Motsvarande beräkningar genomfördes för läkemedelsordinationer vilka i hög 
utsträckning orsakade LRP i förhållande till antalet ordinationer. Läkemedel delades 
upp i grupperna, potentiellt olämpliga läkemedel (enligt Socialstyrelsens nationella 
indikationer [19]), respektive övriga läkemedel. Med övriga läkemedel avses samtliga 
läkemedel, exkluderande potentiellt olämpliga läkemedel till äldre.  
 
 

Statistiska beräkningar 
 
Statistiska beräkningar genomfördes i Microsoft Office Excel 2007. För kontinuerliga 
variabler beräknades medelvärde, standardavvikelse (SD) och konfidensintervall. Antal 
och procent beräknades för nominala variabler.   
 
En analys genomfördes avseende medelantalet LRP i förhållande till boendeform. 
Eventuella skillnader mellan grupperna analyserades med ett oparat t-test. 
 
I Excel analyserades de ATC-koder respektive läkemedel som orsakat störst andel (%) 
LRP. 
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Förhållandet mellan läkemedel som orsakat LRP jämfört med de som inte orsakat LRP 
studerades för gruppen potentiellt olämpliga läkemedel och övriga läkemedel, samt i 
förhållande till boendeformen. För att undersöka om det fanns en skillnad mellan 
grupperna gjordes Chi-square (x2) test.  
 
Signifikantsnivå 0,05 användes vid alla statistiska tester.  
 
 

Litteratursökning  
 
Huvuddelen av artiklarna söktes med hjälp av PubMed. I Bilaga 2, finns MeSH 
termerna som användes listade och antal träffar de genererade. Google.com användes 
även för att hitta artiklar och information som var relevant för arbetets syfte, 
exempelvis läkemedelslagen. Hemsidor som användes frekvent var 
www.socialstyrelsen.se och www.scb.se. Majoriteten av litteratursökningen utfördes 
mellan den 29 september 2014 och den 30 oktober 2014. 
 
 

Etik 
 
Regionala etikprövningsnämnden i Lund, Sverige, godkände projektet Dnr2013/649 
och etiskt tillstånd erhölls 2013-10-29. 
 
 

Resultat 

Totalt identifierades 2103 patienter i databasen, varav 1930 inkluderades i detta arbete. 
Av identifierade patienter exkluderades 156 pga ålder (<75år), åtta pga 
dubbelinmatning i Access, fem då ingen läkemedelsgenomgång kunde identifieras och 
fyra pga avsaknad av fullständig läkemedelslista.  
 

Baslinje egenskaper 
 
Av de patienter som inkluderades i arbetet var nästan tre av fyra kvinnor, Tabell 2. 
Nästan 90 % av de studerande patienterna bodde på ett äldreboende, och resterande 
patienter bodde hemma med hemsjukvård. Medelåldern i patientpopulationen var 87,6 
år och patienterna använde i genomsnitt 11,3 läkemedel.  
 
Tabell 2. Patientpopulationens egenskaper vid baslinjen 
Egenskaper Patient populationen 

n=1930 
CI 95 % 

Kvinnor, antal (%) 1424 (74)  

Ålder, medelvärde (SD) 87,6 (5,8) 87,3-87,8 

Boendeform, antal (%) 
   Äldreboende  
   Hemsjukvård 

 
1712 (89) 
218 (11) 

 

Antal läkemedel, medelvärde (SD) 
   Stående behandling 
   Vid behov behandling 

11,3 (4,6) 
8,6 (3,6) 
2,7 (2,1) 

11,1-11,5 
8,4–8,7 
2,6–2,8 
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De fem vanligaste förskrivna läkemedelssubstanserna i populationen var paracetamol 
(användes av 51 %), acetylsalicylsyra (49 %), furosemid (45 %), makrogol 
kombinationer exempelvis Movicol (44 %) och oxazepam (41 %), Tabell 3. Bland 
patienter på äldreboende var paracetamol den vanligaste stående behandlingen, vilket 
52 % hade. Bland de hemmaboende var furosemid (56 %) den vanligaste stående 
behandlingen. Paracetamol var det vanligaste förskrivna vid behovs läkemedlet i båda 
grupperna, 28 % av patienterna inom äldreboenden respektive 30 % inom 
hemsjukvården använde det.  
 
Tabell 3. Tio-i-topp: de vanligaste förskrivna substanserna 

Totala 
studiepopulatio
nen 

Andel 
patienter 
(%) 
n=1930 

Patienter 
boende på 
äldreboende  

Andel 
patienter 
(%) 
n=1712 

Patienter med 
hemsjukvård  

Andel 
patien
ter 
(%) 
n=218 

Paracetamol 51 Paracetamol 52 Furosemid 56 
Acetylsalicylsyra 49 Acetylsalicylsyra 49 Acetylsalicylsyra 51 
Furosemid 45 Furosemid 45 Paracetamol 43 
Makrogol 
kombinationer 

44 Makrogol 
kombinationer 

45 Cyanokobalami
n 

39 

Oxazepam 41 Oxazepam 43 Makrogol 
kombinationer 

35 

Cyanokobalami
n 

41 Cyanokobalami
n 

41 Simvastatin 33 

Omeprazol 29 Citalopram 31 Metoprolol 32 
Citalopram 29 Omeprazol 30 Omeprazol 28 
Zopiklon 28 Karbamid 29 Oxazepam 24 
Karbamid 28 Zopiklon 28 Zopiklon 22 

 
Potentiellt olämpliga läkemedel utgjorde 2,3 % (519 av 22620) av 
läkemedelsordinationerna och 21 % (n=410) av patienterna hade minst ett förskrivet. 
Inom hemsjukvården hade 29 % (64 av 218) av patienterna minst ett potentiellt 
olämpligt läkemedel och motsvarande siffra inom äldreboende var 20 % (346 av 1712).  
 
 

Dokumenterade läkemedelsrelaterade problem 
 
Totalt ordinerades den studerade populationen 22620 läkemedel och för 4016 av dessa 
ordinationer identifierades LRP (18 %). Antalet LRP per patient var i genomsnitt 2,1 
(SD 1,8). Fördelningen av antalet LRP per patient visas i Figur 1. Minst ett LRP 
identifierades hos 82 % (1589 av 1930) av de inkluderade patienterna, och i genomsnitt 
hade de 2,5 (SD 1,6) LRP. Bland patienterna på äldreboende hade 82 % (1405 av 1712) 
minst ett LRP och inom hemsjukvården var motsvarande siffra 84 % (184 av 218). 
 
Det fanns en statistisk skillnad (p=0,02) i antalet framförda LRP i snitt per patient 
mellan patienter boende på äldreboende (medel 2,0 (SD 1,8)) och inom hemsjukvården 
(medel 2,3 (SD 1,8)).  
 
Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre stod för 9 % (363 av 4016) av det totala 
antalet LRP. 
 
Av de potentiellt olämpliga läkemedlen orsakade 70 % (363 av 519) av 
läkemedelsordinationerna LRP, att jämföra med övriga läkemedel där 17 % av 
ordinationerna (3653 av 22101) orsakade LRP. Potentiellt olämpliga läkemedel 
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orsakade LRP i större utsträckning i jämförelse med samtliga övriga läkemedel, 
(p<0,001). 
 
 

 
Figur 1. Fördelningen av antalet läkemedelsrelaterade problem (LRP) (n=4016) per 
patient (n=1930). 
 
  
Läkemedel inom ATC-grupp N – Nervsystemet (n=1360 LRP) och C – Hjärt- och 
kärlsystemet (n=896 LRP) var de ATC-grupper som orsakade flest LRP i 
totalpopulationen, Figur 2.  
 

 
Figur 2. Fördelning av läkemedelsrelaterade problem (LRP) (n=4016) per enställig 
ATC-kodsnivå i totalpopulationen (n=1930). Resultat presenterat som andel. 
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Vanliga läkemedelsgrupper att orsaka många LRP hos patienter var, N05 – 
Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (650 LRP) och B03 – Medel vid 
anemier (342 LRP), Tabell 4.  
 
Tabell 4. Tio-i-topp: de treställiga ATC-grupper som orsakat flest 
läkemedelsrelaterade problem (LRP). 

ATC-grupp  Antal LRP 
n= 4016 

N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel 650 
B03 Medel vid anemier 342 
N02 Analgetika 328 
N06 Psykoanaleptika 326 
C03 Diuretika 262 
B01 Antikoagulantia 223 
A02 Medel vid syrarelaterade symtom 179 
C01 Medel vid hjärtsjukdomar 164 
C10 Medel som påverkar serumlipiderna 152 
A06 Medel vid förstoppning 121 

 
 
De substanser som orsakade flest LRP i totalpopulationen var acetylsalicylsyra (203 
LRP), folacin (191 LRP) respektive citalopram (160 LRP), Tabell 5. Inom äldreboende 
var acetylsalicylsyra det läkemedel som orsakade flest antal LRP (185 av 3505) och 
inom hemsjukvården orsakade simvastatin flest LRP (30 av 511).   
 
Tabell 5. Tio-i-topp: de vanligaste substanserna att orsaka läkemedelsrelaterade 
problem (n=4016) 

Totala 
studiepopulationen  

Antal 
LRP 
n=4016 

Patienter på 
äldreboende  

Antal 
LRP 
n=3505  

Patienter med 
hemsjukvård 

Antal 
LRP 
n=511 

Acetylsalicylsyra  203 Acetylsalicylsyra 185 Simvastatin  30 
Folacin  191 Folacin  169 Folacin  22 
Citalopram  160 Citalopram  148 Acetylsalicylsyra 18 
Simvastatin  141 Omeprazol  119 Zolpidem 17 
Omeprazol  136 Furosemid 115 Omeprazol  17 
Furosemid 128 Simvastatin  111 Digoxin  14 
Oxazepam 107 Oxazepam 97 Diazepam 13 
Digoxin 93 Digoxin  79 Furosemid 13 
Hydroxizin 84 Hydroxizin 77 Citalopram  12 
Paracetamol 83 Paracetamol 73 Propiomazin 11 
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Dokumenterade LRP i förhållande till läkemedelsordination 
 
Läkemedelsordinationer som bedömdes orsaka flest LRP i förhållande till antalet 
ordinationer var läkemedel i ATC-grupp J, - Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, 
och P, - Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel, där 40 % av 
läkemedlen orsakade LRP. Läkemedelsordinationer tillhörande ATC-grupp M, – 
Rörelseapparaten, orsakade LRP hos 28 % (122 av 437) och inom ATC-kod G, - Urin- 
och könsorgan samt könshormoner, hade 27 % (89 av 324) av 
läkemedelsordinationerna orsakat LRP, Tabell 6.   
 
Tabell 6. Antal läkemedelsrelaterade problem (LRP) i förhållande till ordination 
kategoriserad per enställig ATC-kod 

ATC-grupp Antal 
läkemedelsordinationer 
n=22620  

Antal 
LRP 
n=4016 

Andel 
som 
orsakar 
LRP (%) 

A Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning 

3923 558 14 

B Blod och blodbildande organ 2602 565 22 
C Hjärta och kretslopp 4224 869 21 
D Hudpreparat 1385 41 3 
G Urin- och könsorgan samt 

könshormoner 
324 89 27 

H Systematiska hormonpreparat, 
exkl. könshormoner och 
insuliner 

623 68 21 

J Antiinfektiva medel för 
systemiskt bruk 

120 48 40 

L Tumörer och rubbningar i 
immunsystemet 

73 7 10 

M Rörelseapparaten 437 122 28 
N Nervsystemet 7175 1360 19 
P Antiparasitära, insektsdödande 

och repellerande medel 
5 2 40 

R Andningsorgan 963 217 23 
S Ögon och öron 747 69 9 
V Övrigt 18 1 5 

 
Kinin respektive Klorokinfosfat orsakade de två LRPna i ATC-grupp P. Vanliga 
läkemedelsgrupper i ATC-grupp J att orsaka LRP var J01, – Antibakteriella medel för 
systemiskt bruk, 41 % (47 av 116), J06, – Immunsera och immunglobuliner, 50 % (1 av 
2), och vanliga substanser var beriglobin 50 % (1 av 2) och metenamin 46 % (39 av 84). 
Inom ATC-grupp M var M05, – Medel för behandling av skelettsjukdomar, 49 % (48 av 
98), M01, - Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, 43 % (41 av 95), M02, - 
Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor, 17 % (22 av 132) och M04, - Giktmedel, 11 
% (11 av 100) vanliga grupper att orsaka LRP. Vanliga substanser att orsaka LRP inom 
denna ATC-grupp var dexibuprofen 75 % (3 av 4), risedronsyra 50 % (6 av 12), 
alendronsyra 49 % (42 av 86), ibuprofen 46 % (24 av 51), diklofenak 26 % (12 av 47).  
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De treställiga ATC-kodsgrupper som orsakat störst andel framförda LRP i förhållande 
till antalet ordinationer var M05, - Medel för skelettsjukdomar där 49 % av läkemedlen 
orsakade LRP (48 av 98) samt C10, - Medel som påverkar serumlipiderna där 44 % 
(152 av 349) orsakade LRP, Tabell 7.   
 
Tabell 7. Tio-i-topp: andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i förhållande till 
antalet ordinationer kategoriserad per treställig ATC-kod. I tabellen presenteras endast 
ATC-kodsgrupper med minst 10 läkemedelsordinationer 

ATC-grupp Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsord
inationer 

Andel 
orsakade 
LRP (%) 

M05 Medel för skelettsjukdomar 48 98 49 
C10 Medel som påverkar serumlipiderna 152 349 44 
M01 Antiinflammatoriska medel 41 95 43 
J01 Antibakteriella medel 47 117 41 

G04 Urologiska medel 61 159 38 
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk 55 172 32 
A11 Vitaminer 45 150 30 
A02 Syrahämmande medel 179 706 25 
N05 Neuroleptika, lugnande och sömnmedel 650 2625 25 
B03 Medel vid anemier 342 1392 25 

 
Bland tiazidbesläktade läkemedel (inom treställiga ATC-koder tillhörande C02, C03, 
C07 och C09) hade 57 % (103 av 181) av läkemedlen orsakat LRP i förhållande till 
antalet ordinationer. 
 
Långverkande bensodiazepiner, exempelvis nitrazepam, orsakade LRP hos 76 % (65 av 
85) av studerade läkemedelsordinationer, Tabell 8.  Läkemedel med antikolinerga 
effekter (n=268) innehållande exempelvis tolterodin eller solifenacin orsakade LRP hos 
67 % (179 av 268) av ordinationerna. Samtliga ordinationer av levomepromazin 
respektive dimenhydrinat orsakade (1 av 1 respektive 2 av 2) LRP, Bilaga 3. 
 
Tabell 8. Andelen läkemedelsordinationer av potentiellt olämpliga läkemedel som 
orsakar läkemedelsrelaterade problem 

Kategori Antal LRP 
n=363 

Antal 
läkemedelsordinationer 
n=519 

Andel orsakade 
LRP (%) 

Långverkande 
benzodiazepiner 

65 85 76 

Antikolinergt verkande 179 268 67 
Tramadol 77 115 67 
Propavan 42 51 82 
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De substanser som orsakade störst andel LRP i förhållande till antalet ordinationer var 
flunitrazepam, nitrazepam och prometazin, Tabell 9.  
 
Tabell 9. Tjugo-i-topp: antal läkemedelsrelaterade problem (LRP) (n=4016) i 
förhållande till antalet ordinationer kategoriserad per substans. I tabellen presenteras 
endast substanser med minst 10 läkemedelsordinationer 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 

Flunitrazepam 39 41 95 
Nitrazepam 25 27 93 
Prometazin 11 12 92 
Solifenacin 9 10 90 
Tolterodin 22 25 88 
Hydroxizin 84 102 82 
Propiomazin 42 51 82 
Alimemazin 21 29 72 
Triobe 17 24 71 
Tramadol 77 115 67 
Oralovite 11 17 65 
Digoxin 93 149 62 
Bendroflumetiazid 54 89 61 
Risperidon 71 120 59 
Losartan/hydroklortiazid 7 12 58 
Magnesiumhydroxid 10 18 55 
Haloperidol 26 49 53 
Amilorid/hydroklortiazid 27 54 50 
Hydroklortiazid 8 16 50 
Risedronsyra 6 12 50 

 
 
I bilaga 4 återfinns mer utförliga tabeller för substanser som orsakat störst andel LRP i 
förhållande till antalet ordinationer redovisat per enställig ATC-grupp.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=ID1M6IK0LHV85AMSRV
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POBWU93I5VERT1
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POCAU9DNEVERT1
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POBZU95MDVERT1
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POBXU941CVERT1
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POBTU90M3VERT1
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POGSUB4ZWVERT1
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Diskussion 

Resultatet i detta arbete visar dels att potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre i större 
utsträckning orsakade LRP i jämförelse med övriga läkemedel och dels att det bland 
övriga läkemedel finns specifika läkemedelsgrupper till exempel tiazidbesläktade 
läkemedel och bisfosfonater som i stor utsträckning orsakade LRP.  
 
Att potentiellt olämliga läkemedel till äldre i stor utsträckning orsakade LRP är väntat 
eftersom dessa läkemedel medför en större risk för biverkningar som tex trötthet, fall 
och konfusion [19]. Det faktum att potentiellt olämpliga läkemedel var en riskfaktor vid 
identifiering av LRP vid läkemedelsgenomgången bidrog vidare till att de orsakade LRP 
i högre utsträckning.   
 
Tiazider var den grupp läkemedel som orsakade flest LRP i förhållande till antalet 
ordinationer bland övriga läkemedel: 57 % orsakade LRP. Tiazider anses generellt vara 
olämpliga vid nedsatt njurfunktion eftersom effekten avtar med minskad njurfunktion 
[55]. Eftersom nedsatt njurfunktion är vanligt hos multisjuka äldre, skulle detta kunna 
förklara det faktum att många ordinationer av tiazider orsakar LRP. Många LRP i 
förhållande till antalet läkemedelsordinationer orsakades också av folsyra där 47 % av 
ordinationerna orsakade LRP.  Detta skulle kunna förklaras av att nya 
rekommendationer [50] kom vid tiden för läkemedelsgenomgångarnas genomförande, 
där en lägre dos än tidigare rekommenderades.  
 
De ATC-grupper som orsakade flest LRP sett i hela populationen var N – läkemedel 
verkande på nervsystemet (34 %), C – kardiovaskulära läkemedel (22 %) samt A – 
läkemedel mot matsmältningsorganen och ämnesomsättningen (14 %) och B – 
läkemedel mot blod och blodbildande organ (14 %). Detta överensstämmer med andra 
studier [27, 44], där ATC-grupp N (26 % respektive 27 %) och ATC-grupp C (25 % 
respektive 19 %) var de grupper som orsakade flest LRP. 
 
Av inkluderade patienter i detta arbete hade 82 % åtminstone ett LRP, vilket är 
jämförbart med resultatet i två norska studier [28, 41] där motsvarande siffra var 76 % 
respektive 81 %. En svensk [27] och en tysk [44] studie visade på en något högre andel 
patienter med LRP, 93 % respektive 96 %. Patienterna som inkluderades i detta arbete 
hade vidare i genomsnitt 2,1 LRP. Detta resultat är jämförbart med den svenska studien 
[27], där patienterna i genomsnitt hade 2,5 LRP. Studier från Qatar [25], Schweiz [26], 
Australien [30] och Tyskland [44] har visat på något högre antal LRP per patient i 
genomsnitt; 3,4 LRP, 3,7 LRP, 3,2 LRP respektive 3,5 LRP. En anledning till den lägre 
andelen dokumenterade LRP per patient i denna studie kan bero på att endast kliniskt 
relevanta framförda LRP, dokumenterades. Den andra svenska studien [27] 
presenterade likt denna studie endast kliniskt relevanta LRP. Det är oklart huruvida 
endast kliniskt relevanta LRP räknades i studierna genomförda i Qatar, Schweiz och 
Australien. I den tyska studien dokumenterades samtliga identifierade LRP. En annan 
anledning till att fler LRP identifierades i den tyska studien kan vara att ytterligare en 
läkemedelsgenomgång gjordes vid ett uppföljande tillfälle. I denna studie analyserades 
endast LRP som blivit framförda och togs upp vid läkemedelsgenomgången. Om 
samtliga LRP hade dokumenterats skulle troligtvis antalet LRP vara fler. Det är även 
möjligt att det hade inverkat på vilka läkemedelsgrupper som orsakat flest LRP i 
förhållande till ordination.  
        
Av inkluderade patienter i detta arbete använde 21 % potentiellt olämpliga läkemedel 
för äldre. Detta är högre än de siffror Socialstyrelsen [13] redovisat, där 10 % av de 
äldre använder potentiellt olämpliga läkemedel för äldre. Samtidigt visar en annan 
svensk studie [27] att 33 % av patienterna använde potentiellt olämpliga läkemedel för 
äldre. Socialstyrelsens siffror baserar sig på förskrivning av potentiellt olämpliga 
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läkemedel till äldre generellt och inte endast de multisjuka äldre, vilket kan förklara de 
lägre siffrorna. Den andra svenska studien [27] inkluderade multisjuka äldre och 
definierade potentiellt olämpliga läkemedel i likhet med denna studie, enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer.   
 
Att äldre använder många läkemedel bekräftas i denna studie; i genomsnitt användes 
11,3 läkemedel. Flera tidigare studier har visat liknande resultat 9,1 [21], 12,8 [26], 11,4 
[27], 8,7 [28], 11,2 [30], 9,2 [42], 13,4 [44], 9 [47] och 12 [56]. Vanliga använda 
läkemedel i denna studie var läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar, laxermedel, 
psykofarmaka och analgetika. En svensk studie från 1989 som bland annat studerade 
förskrivna läkemedel till äldre i äldreboende eller inom hemsjukvården visar på 
liknande resultat [57]. Även studier från andra länder; Australien, Iran och Norge 
överensstämmer med dessa resultat [30, 58, 59]. 
 
Det finns tidigare studier som beskriver effekten av läkemedelsgenomgångar för 
patienter på äldreboende [21, 26, 27, 30, 40, 41, 44, 45] samt vilka läkemedel som ofta 
orsakar LRP, men det finns oss veterligen ingen publicerad studie avseende läkemedel 
som orsakar LRP i förhållande till antalet läkemedelsordinationer.  
 
Eftersom arbetet behandlar patientuppgifter har arbete med studien krävt 
godkännande från etikprövningsnämnden. Av etiska skäl har all information och data 
som bearbetats och analyserats avidentifierats. All data har sparats på ett kodat USB-
minne med lösenord för att göra det omöjligt för obehöriga personer att få tag på 
informationen. Vid analys av data har arbetet skett enligt etiska kommitténs krav 
arbetat med patientmaterialet endast från USB-minnet samt utan internetuppkoppling.   
 
En styrka i arbetet är att studiepopulationen är stor samt att 
läkemedelsgenomgångarna har genomförts på olika platser runt om i Skåne med ett 
flertal läkare och apotekare involverade. Detta ökar generaliserbarheten av arbetet. 
Ytterligare en styrka är att det finns en stor sannolikhet att förskrivna läkemedel 
verkligen använts då inkluderade patienter får hjälp med att ta ordinerade läkemedel. 
Det faktum att endast en person matade in och kvalitetsgranskade samtliga data ökar 
kvaliteten i materialet. Läspennan som användes minskade även risken för 
felinmatningar.  
 
En potentiell svaghet i arbetet kan vara att ansvarig läkare i samråd med sjuksköterska 
i kommun valde ut vilka patienter som fick en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. 
Det finns därför en risk att studiepopulationen inte representerar multisjuka äldre i 
allmänhet, utan istället kan utgöras av de mest sjuka eller friska bland de multisjuka 
äldre. Trots att många patienter inkluderades i detta arbete finns det 
läkemedel/läkemedelsgrupper med få ordinationer. Den faktiska andelen av dessa 
ordinationer som orsakar LRP är oklar. För dessa läkemedel/läkemedelsgrupper får 
andelen snarare betraktas som en beskrivning av hur det såg ut i den studerade 
patientpopulationen samt en indikation på i vilken utsträckning de orsakar LRP. 
Ytterligare en svaghet är att endast framförda LRP har inkluderats i analysen. Det 
kunde varit av ytterligare intresse att i analysen även inkludera ej framförda verkliga 
LRP. Detta gick dock inte att genomföra inom ramen för detta arbete.   
 
Under de senaste tio åren har en kraftig minskning av potentiellt olämpliga läkemedel 
till äldre setts. Förutsatt att denna utveckling fortsätter hade det varit intressant att 
göra en liknande studie i framtiden för att studera om det är andra läkemedel som då 
istället orsakar LRP.  
 
Inom ramen för detta arbete var det inte möjligt att genomföra en multivariatanalys. 
Framöver hade det varit intressant att studera om materialet har samband som inte går 
att hitta när man studerar en variabel i taget. Kanske kan denna analys möjliggöra att 
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riskpatienter, vilka har störst nytta av en läkemedelsgenomgång identifieras genom en 
screening av läkemedelslistan eller en screening av läkemedelslistan tillsammans med 
andra variabler som exempelvis ett visst kön, en viss ålder eller en viss boendeform. 
Analysen kan eventuellt även möjliggöra att olika riskpatienter med olika 
kombinationer av läkemedel/läkemedelsgrupper skulle kunna identifieras. Det hade 
framöver även varit intressant att vidare studera vilka typer av LRP som enskilda 
läkemedelsgrupper och substanser orsakade. 
 
 

Slutsats 

Potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre orsakade LRP i större utsträckning jämfört 
med samtliga övriga läkemedel. Bland övriga läkemedel finns det specifika 
läkemedelsgrupper, tex tiazidbesläktade läkemedel och bisfosfonater som i stor 
utsträckning orsakade LRP hos äldre. 
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Jag vill tacka Åsa Bondesson och Cecilia Lenander som har varit fantastiska handledare 
och gjort arbetet till en rolig och mycket lärorik tid. Tack för utmärkt handledning, all 
konstruktiv kritik och stort stöd genom hela arbetet. Åsa hjälpte mig framför allt att 
lägga upp en realistisk och bra tidsplanering, vilket gjorde arbetsprocessen effektiv och 
möjlig att slutföra. Cecilia gav mig möjligheten att närvara vid tvärprofessionella 
läkemedelsgenomgångar, vilket har gett mig en inblick i hur det kliniska arbetet nära 
patienten går till och vilken stor betydelse det har. 
    
Jag vill också tacka Maria Gustafsson som läst igenom arbetet och kommit med 
feedback. Även ett speciellt tack till Runa och Martin Kronqvist för att ni har funnits vid 
min sida under arbetet. 
 
Slutligen vill jag tacka Enheten för läkemedelsstyrning i Region Skåne för att jag fick 
möjligheten att skriva mitt examensarbete i deras regim.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Potentiellt olämpliga läkemedel 
 
Substanser och ATC-kod definierade för potentiellt olämpliga läkemedel. ”Preparat 
som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” enligt Socialstyrelsen [6, 19]. 
Kategori ATC kod Substans 
Långverkande bensodiazepiner N05BA01 Diazepam 

N05CD02 Nitrazepam 
N05CD03 Flunitrazepam 

Antikolinerga effekter A03AB Glykopyrron 
A03BA Atropin, hyoscamin 
A03BB Butylskopolamin, 

metylscopolamin 
A04AD Skopolamin 
C01BA Disopyramid 
G04BD Oxybutynin, tolterodin, 

solifenacin, 
darifenacin, fesoterodin 

N02AG Morfin, ketobemidon resp. 
hydromorfon 
i kombination med 
spasmolytika 

N04A Trihexyfenidyl, biperiden 
N05AA Levomepromazin 
N05AF03 Klorprotixen 
N05AH02 Klozapin 
N05BB01 Hydroxizin 
N06AA Klomipramin, amitriptylin, 

nortriptylin, 
maprotilin 

R06AA02 Dimenhydrinat 
R06AB Klorfeniramin, 

dexklorfeniramin 
R06AD Alimemazin, prometazin, 

tietylperazin 
R06AX02 Cyproheptadin 

Tramadol N02AX02 Tramadol 
Propavan N05CM06 Propiomazin 
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Bilaga 2 - Litteratursökning i Pubmed  
 
Litteratursökning gjordes i PubMed och påbörjades den 29 september 2014, och pågick 
till och med den 29 oktober 2014. Ytterligare har sökningar gjorts under hela arbetets 
gång tom 4 februari 2015.    
 

MeSH ord som användes vid litteratursökningen i 
PubMed 
Aged  
Inappropriate Prescribing 
Pharmacists 
Primary Health Care 
Pharmacists 
Medication Errors 
Treatment Failure 
Drug Utilization Review 
Risk Factors 
Drug Interactions 
Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions 
Medication Adherence 

 
 
Detaljerade sökord för litteratursökningen i Pubmed 
 

Sökord Antal 

identifierade 

artiklar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

"Aged"[Mesh] AND "Treatment failure"[Mesh] 
AND 
"Drug interactions"[Mesh] 

28 28 18 

"Aged"[Mesh] AND "Drug-Related Side Effects 
and Adverse Reactions" [Mesh] AND 
"Medication Adherence"[Mesh] 

49 49 8 

“Aged”[MeSH] AND “Drug-Related Side Effects 

and Adverse Reactions” [MeSH] AND 

“Medication Errors”[MeSH] 

329 100 70 

“Aged”[MeSH] AND “Inappropriate Prescribing” 

[MeSH] AND “Medication Errors” [MeSH] AND 

“Drug Utilization Review” [MeSH] 

26 26 13 

“Aged”[MeSH] AND “Inappropriate Prescribing” 

[MeSH] OR “Medication Errors” [MeSH] AND 

“Drug Utilization Review” [MeSH] 

193 193 30 

"Drug-related problems"[All Fields] AND 

"Elderly"[All Fields] AND ("Medication 

Reviews"[All Fields] 

117 117 80 

(“Drug-related problems”) [All Fields] AND 
“Elderly” [All Fields] AND “Pharmacist” [All 
Fields] 

294 294 35 
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Sökord Antal 

identifierade 

artiklar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

(“Drug-related problems”) [All Fields] AND 

“Elderly” [All Fields] AND “Pharmacist” [All 

Fields] AND Medication reviews [All Fields] 

58 58 40 

“Medication review” [All Fields] OR “Drug 

Utilization Review” [All Fields] AND “Pharmacist” 

[All Fields] AND “Elderly” [All Fields] OR “Aged” 

[All Fields] AND “Primary Health Care” [All 

Fields] AND “Inappropriate Prescribing” [All 

Fields] 

155 155 25 

“Drug utilization review” [MeSH] AND 

“Pharmacist” [MeSH] AND “Elderly” [MeSH] OR 

“Aged” [MeSH] AND “Primary health care” 

[MeSH] AND “Inappropriate prescribing” 

[MeSH] 

31 31 5 
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Bilaga 3 – Andel orsakade LRP av potentiellt olämpliga läkemedel  
 
Andelen läkemedelsrelaterade problem (LRP) orsakade av potentiellt olämpliga 
läkemedel på substansnivå 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsor
dinationer 

Andel 
orsakade 
LRP (%) 

Läkemedelsodi
nationer på 
äldreboende 

Läkemedels
ordinatione
r inom 
hemsjukvår
den 

Dimenhydrinat 2 2 100 2 0 
Fesoterodin 5 5 100 4 1 
Levomepromazin 1 1 100 1 0 
Flunitrazepam 39 41 95 32 9 
Nitrazepam 25 27 93 23 4 
Prometazin 11 12 92 11 1 
Solifenacin 9 10 90 7 3 
Tolterodin 22 25 88 22 3 
Propiomazin 42 51 82 40 11 
Hydroxizin 84 102 82 94 8 
Alimemazin 21 29 72 27 2 
Tramadol 77 115 67 106 9 
Darifenazin 2 3 67 0 3 
Biperiden 3 6 50 6 0 
Disopyramid 1 2 50 1 1 
Amitriptylin 11 25 44 20 5 
Klomipramin 2 6 33 5 1 
Maprotilin 1 3 33 3 0 
Klozapin 1 5 20 5 0 
Glykopyrron 1 6 17 6 0 
Ketobemidon och 
spasmolytika 

1 8 13 7 1 

Morfin och 
spasmolytika 

1 14 7 11 3 

Diazepam 1 17 6 15 2 
Nortriptylin 0 1 0 1 0 
Trihexyfenidyl 0 1 0 1 0 
Skopolamin 0 1 0 1 0 
Hyoscyamin 0 1 0 1 0 
Totalt 363 519 70 452 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POCGU9IPLVERT1
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POC7U9BGDVERT1
http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POC1U97C4VERT1
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Bilaga 4 - Substanser som orsakat störst andel LRP i förhållande till 
läkemedelsordination 
 
Tabell A. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp A, - 
Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, som orsakat störst andel 
läkemedelsrelaterade problem (LRP) i förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Orlistat 1 1 100 
Triobe 17 24 71 
Sitagliptin 2 3 67 
Oralovite 11 17 65 
Lansoprazol 10 21 48 
Esomeprazol 16 34 47 
Glipizid 8 20 40 
Metformin 33 88 38 
Glibenklamid 3 8 38 
Kaliumklorid 28 85 33 
Metoklopramid 24 95 25 
Pantoprazol 2 8 25 
Omeprazol 136 567 24 
Malvitona 15 62 24 
Dimetikon 7 32 22 
Makrogol kombinationer 
(ex Movicol) 

39 851 5 

 
 
Tabell B. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp B, - Blod 
och blodbildande organ, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) 
i förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Acetylsalicylsyra/ 
Dipyridamol 

2 4 50 

Folacin 191 403 47 
Duroferon 71 169 42 
Dipyridamol 11 26 42 
Ferroglycinsulfatkomplex 6 19 32 
Acetylsalicylsyra 203 943 22 
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Tabell C. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp C, - 
Hjärta och kretslopp, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i 
förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Enalapril/ Hydroklortiazid 4 5 80 
Doxazosin 5 7 71 
Digoxin 93 149 62 
Bendroflumetiazid 54 89 61 
Losartan/ Hydroklortiazid 7 12 58 
Diltiazem 5 9 56 
Amilorid/ Hydroklortiazid 27 54 50 
Hydroklortiazid 8 16 50 
Simvastatin 141 320 44 
Felodipin 36 135 27 

 
 
Tabell D. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp D, - 
Hudpreparat, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i 
förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Metronidazol 2 4 50 
Hydrokortisonbutyrat  5 48 10 
Hydrokortison 4 46 9 
Betametason 7 141 5 
Karbamid 13 532 2 

 
 
Tabell E. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp G, - 
Urin- och könorgan samt könshormoner, som orsakat störst andel 
läkemedelsrelaterade problem (LRP) i förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Magnesiumhydroxid 10 18 55 
Alfuzosin 9 26 35 
Estradiol 14 80 18 
Finasterid 4 62 6 

 
 
Tabell F. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp H, - 
Systematiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och insuliner, som orsakat störst 
andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Triamcinolon 2 5 40 
Prednisolon 24 158 15 
Levotyroxin 39 377 10 
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Tabell G. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp J, - 
Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade 
problem (LRP) i förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Beriglobin 1 2 50 
Metenamin 39 84 46 
Nitrofurantoin 1 4 25 
Trimetoprim 1 7 14 

 
 
Tabell H. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp L, - 
Tumörer och rubbningar i immunsystemet, som orsakat störst andel 
läkemedelsrelaterade problem (LRP) i förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Letrozol 2 4 50 
Hydroxikarbamid 1 4 25 
Anastrozol 1 6 17 
Metotrexate 3 19 16 

 
 
Tabell I. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp M, - 
Rörelseapparaten, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i 
förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP 
(%) 

Dexibuprofen 3 4 75 
Celecoxib 3 5 60 
Risedronsyra 6 12 50 
Ibuprofen 24 51 46 
Alendronsyra 42 86 49 
Diklofenak 12 47 26 
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Tabell J. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp N, - 
Nervsystemet, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i 
förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Buspiron 2 2 100 
Rotigotin 3 4 75 
Naloxon/ Oxikodon 2 3 67 
Risperidon 71 120 59 
Haloperidol 26 49 53 
Flupentixol 2 4 50 
Diazepam 48 112 43 
Quetiapin 8 20 40 
Acetylsalicylsyra/ Koffein 2 5 40 
Dextropropoxifen 2 5 40 
Venlafaxin 9 23 39 
Melatonin 5 15 33 
Alprazolam 6 18 33 
Oxikodon 36 112 32 
Fenytoin 7 22 32 
Citalopram 160 562 28 

 
 
Tabell K. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp, P – 
Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel, som orsakat störst andel 
läkemedelsrelaterade problem (LRP) i förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Klorokinfosfat 1 2 50 
Kinin 1 3 33 

 
 
Tabell L. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp R, - 
Andningsorgan, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i 
förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Teofyllin 5 7 71 
Budesonid/ Formoterol 22 65 34 
Formoterol 5 18 28 
Terbutalin 19 73 26 
Acetylcystein 54 223 24 
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Tabell M. Läkemedel på substansnivå kategoriserade per enställig ATC-grupp S, - 
Ögon och öron, som orsakat störst andel läkemedelsrelaterade problem (LRP) i 
förhållande till antalet ordinationer. 

Läkemedel Antal 
LRP 

Antal 
läkemedelsordinationer 

Andel orsakade 
LRP (%) 
 

Diklofenak 5 6 83 
Dexametason 23 51 45 
Kloramfenikol 7 24 29 
Timolol/ Travoprost 7 69 10 
Timolol 2 38 9 
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