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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Utvecklingen av olika läkemedel och behandlingar har tillfört bättre 

behandlingsmöjligheter för äldre som har lett till ett längre liv. Eftersom 

äldre lider ofta av olika sjukdomar konsumerar de flera läkemedel än andra 

åldersgrupper. Samtidigt, kan förekomst av olika läkemedelsbehandlingar, 

som definieras som polyfarmaci, medföra en ökad risk för negativa effekter 

som kan påverka patientens välbefinnande och livskvalitet. Det är därför 

viktigt att belysa vilka omvårdnadsproblem som kan uppstå i samband med 

polyfarmaci. Genom identifiering av omvårdnadsproblem kan 

sjuksköterskan sedan prioritera och leda omvårdnadsåtgärder som gynnar 

den äldres trygghet och välbefinnande. 

 

Syfte:   Att belysa omvårdnadsproblem relaterade till polyfarmaci hos äldre. 

 

Metod:  Arbetet har utförts som en litteraturöversikt. Innehållet anskaffades genom 

sammanställning av tillgängliga studier inom det valda problemområdet. 

Valt material omfattar artiklar skrivna på engelska och inkluderar personer i 

åldersgruppen 65 år eller äldre som behandlas med polyfarmaci. 

 

Resultat:  Resultatet baseras på 12 granskade artiklar som belyser omvårdnadsproblem 

i samband med polyfarmaci. Framträdande omvårdnadsproblem i denna 

litteraturöversikt inbegriper risk för fall, malnutrition, funktionsnedsättning, 

förvirring och bristande följsamhet.  

 

Diskussion:  Sambandet mellan polyfarmaci och omvårdnadsproblem kan vara 

komplicerat att fastställa. Svårigheten beror på att polyfarmaci saknar en 

entydig definition. Dessutom ses polyfarmaci i många fall endast som en 

riskfaktor i mängden, snarare än unik orsak till olika problem. 

 

Nyckelord: Polyfarmaci, äldre, omvårdnadsproblem. 

 

 



 

Abstract 

 

Background: The development of various medicines and treatments has resulted in better 

treatment for the elderly that has led to a longer life. Because the elderly 

often suffer from various diseases, they consume more drugs than other age 

groups. At the same time, the presence of different drug therapies, defined as 

polypharmacy, increases the risk of adverse effects that can affect the 

patient's well-being and quality of life. It is therefore important to illuminate 

the nursing problems that may arise associated with polypharmacy. Through 

the identification of these problems, the nurse can be able to prioritize and 

manage nursing actions that benefit the elderly security and wellbeing. 

 

Aim:  Illuminate nursing problems related to polypharmacy in the elderly. 

 

Methods:  This paper has been carried out as a literature review. The content acquired 

through the compilation of available studies in the chosen problem area. The 

choice of material included articles written in english and included people 

aged 65 years and older treated with polypharmacy. 

 

Results:  The result is based on 12 reviewed articles that illustrate associations 

between polypharmacy and nursing problems. Nursing problems that have 

emerged in this study include risk of falls, malnutrition, function disability, 

confusion and lack of adherence. 

 

Discussion:  The relationship between polypharmacy and nursing problems can be

 complicated to determine. The difficulty is due to the fact that 

polypharmacy lacks a clear definition. In addition, polypharmacy is seen in 

many cases only as a risk factor in the crowd, rather than a unique cause of 

various problems. 

 

Keywords: Polypharmacy, elderly, nursing problems. 
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1. Inledning 

Ämnet vi kommer att beröra i vårt arbete handlar om polyfarmaci hos äldre. Tanken med 

denna litteraturöversikt är att lyfta fram olika omvårdnadsproblem som kan uppkomma i 

samband med polyfarmaci. För att kunna förstå möjliga problem som kan uppstå, är det 

viktigt att förklara vad polyfarmaci innebär, dess definitioner, samt olika faktorer som tycks 

vara mest bidragande till uppkomsten av detta fenomen. 

 Under vår VFU-tid har vi stött på olika situationer där äldre patienter, av olika anledningar, 

har behandlats med ett flertal olika läkemedel. Många gånger kan det förekomma 

felordinationer eller negativa effekter som inte alltid uppmärksammas i tid. Sådana 

bristfälligheter medför därmed att den äldres hälsa påverkas negativt. En del biverkningar och 

interaktioner kan leda till konsekvenser som påverkar patientens hälsotillstånd, som i sin tur 

kan resultera i omvårdnadsproblem som orsakar lidande och hotar patientens trygghet och 

välbefinnande. 

 Övermedicinering hos äldre kan bero på många olika faktorer, såsom felordinationer, 

bristfällig eller ingen uppföljning av den farmakologiska behandlingen, samt bristande 

kommunikation och information mellan olika yrkesgrupper, till närstående och även patienten 

själv. Därför anser vi att det är viktigt att belysa dessa problem och vilka konsekvenser de kan 

leda till. Genom att medvetandegöra dessa faktorer och konsekvenser kan vi förbättra vår 

kunskap och därmed minska risker, samt anpassa lämpliga åtgärder i den äldre patientens 

omvårdnad. Trots att läkemedelsordinationen ligger på läkarens ansvar, är det viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om betydelsen av kunskap om läkemedel som administreras, 

deras biverkningar, samt utbildning och information inom detta område till både patienter och 

personal. Sjuksköterskans krav på kunskaper i farmakologi ställs också i samband med 

(SOSFS, 2000:1) som beskriver sjuksköterskans skyldighet att kunna hantera läkemedel på ett 

adekvat sätt. Läkemedelshantering i detta avseende inbegriper iordningsställande, 

administrering och förvaring. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005), ligger det i sjuksköterskans kompetensområde att ha förmåga att 

förutom utföra ordinationer, även ifrågasätta dessa om de verkar oklara. Det är 

sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens trygghet i samband med behandlingar och 

även följa dennes tillstånd efter dessa.  
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2. Bakgrund 

2.1 Äldre 

Med stöd av litteratur och olika studier som berör omvårdnad och äldre, kommer vi i den här 

litteraturöversikten att definiera äldre som personer i åldersgruppen 65 år och äldre. Enligt 

SBU (2009) finns det ca 1,6 miljoner äldre i Sverige. Av dessa är hälften över 75 år och 

använder i genomsnitt fem till sex olika läkemedel dagligen. Det senaste århundradet har 

medellivslängden ökat med ca 27 år för män och 28 år för kvinnor, vilket innebär att män och 

kvinnor kan leva i genomsnitt upp till 78, respektive 82 år (Kragh, 2005). Nya prognoser 

tyder på en snabbare ökning av folkmängden, där den äldre populationen kommer att öka 

markant inom kommande år (Statistiska centralbyrån, 2012).  

 Utvecklingen av olika läkemedel för behandling av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar 

har lett till att äldre får bättre behandlingsmöjligheter vid åldrandets sjukdomar. Samtidigt 

som läkemedel har bidragit till att äldre numera kan leva längre, medför det också en ökad 

risk som kan framträda i form av biverkningar och interaktioner (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 

2012). Trots att äldre står för förbrukningen av en tredjedel av alla använda läkemedel har 

många kontrollerande studier inom läkemedelsprövning utförts på patienter under 65 års 

ålder, för att visa fördelarna med mediciner. Därför hävdas det att data från sådana prövningar 

saknar bevis när ett läkemedel studeras i en yngre, förmodligen friskare patientpopulation, 

och sedan anpassas och tillämpas i en äldre och svagare befolkning (Boyd, Darer, Boult, 

Fried, Boult & Wu, 2005). 

 

2.1.1  Åldersförändringar  

Anledningen till att äldre är mer känsliga för läkemedel och dess följder beror dels på grund 

av åldersförändringar som medför förändringar i absorption, distribution och elimination av 

läkemedlen, men även på grund av att denna åldersgrupp konsumerar läkemedel i högre 

utsträckning än yngre personer (Wooten & Galavis, 2005).  

 Förmågan att absorbera läkemedel förändras bara till en viss del i hög ålder och har oftast 

koppling till åldersförändringar i mag-tarmkanalen (Simonsen & Aarbakke, 2011).  

Kroppens sammansättning förändras med hög ålder och medför minskad muskelmassa, 

minskad mängd vatten och ökad fettmassa. Detta gör att fördelningsvolymen och 

halveringstiden för fettlösliga läkemedel ökar, vilket gör att det tar längre tid för kroppen att 

göra sig av med läkemedel (Dehlin & Rundgren, 2000). Elimination av läkemedel sker till 

största delen genom metabolism i levern och utsöndring via njurarna. Med stigande ålder 
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minskar njurfunktionen i så pass hög grad att hos en frisk 75-årig person har njurfunktionen 

ungefär halverats. Den försämrade njurfunktionen innebär därför en högre koncentration och 

långsammare elimination av läkemedel (Kragh, 2005). 

 Åldrandet medför oftast försämringar av organfunktioner och olika regleringsmekanismer i 

kroppen, samt förändringar i receptorer och signalöverföringssystem. Vanligast är en ökad 

känslighet för läkemedelsgrupperna bensodiazepiner, centralt verkande analgetika, 

antikolinergika och olika typer av psykofarmaka. Det är flera funktioner i nervsystemet som 

lättare påverkas av dessa läkemedel. Därför finns det en ökad tendens att reagera med 

dåsighet, minnesstörningar och förvirring (Simonsen & Aarbakke, 2011). Med stigande ålder 

försämras även förmågan att reglera snabba förändringar av blodtrycket, vilket kan leda till 

yrsel och svimningskänsla och i vissa fall förvirring (Kragh, 2005). Fastbom (2003) förklarar 

att äldre som lider av dessa symtom är särskilt känsliga för läkemedelsgrupper som används 

för behandling av hjärtsjukdomar samt vissa typer av psykofarmaka. Äldre har en minskad 

salivproduktion och därför en ökad känslighet för antikolinerga läkemedel som vanligtvis 

orsakar muntorrhet. Minskad rörelse i mag-tarmkanalen är en vanlig åldersförändring som 

orsakar illamående och förstoppning. Läkemedel som ytterligare försämrar denna förmåga är 

främst opioider och antikolinerga medel (Fastbom, 2003).  

 

2.2  Polyfarmaci 

Enligt Bushard, Massey, Simpson, Ariail och Simpson (2008) råder det ingen konsensus vad 

det gäller hur definition av polyfarmaci används inom medicinsk och vårdvetenskaplig 

litteratur. Ordet poly kommer ursprungligen från grekiska och betyder flera, multi eller 

innehållande av obestämt antal. Ordet farmaci härstammar också från grekiska och används 

för att benämna apotek, läkemedelsläran, läkemedel och gift (Lindskog, 2004). 

Bland definitionerna som framkommer i litteraturen, urskiljer Bushard et al. (2008) två 

definitioner som är vanligast förekommande. I den ena definitionen, anses polyfarmaci 

innebära användningen av sex eller fler läkemedel och i den andra definitionen ses 

polyfarmaci som föreskrivning av läkemedel som anses vara olämpliga.  

 Enligt Lee (1998)  uppstår polyfarmaci vid tillfällen där föreskrivna läkemedel inte 

motsvarar indikationer. Detta skulle innebära att även om patienten är insatt på endast en 

medicin som inte är indikerad, skulle det klassas som polyfarmaci. Å andra sidan kan en 

patient behandlas med 15 läkemedel lämpliga för diagnos som inte orsakar negativa effekter. 

Detta betraktas, enligt Lee (1998), inte som polyfarmaci. 
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2.2.1  Faktorer som bidrar till polyfarmaci 

Äldre använder ofta många mediciner på grund av att de har olika sjukdomar som behöver 

behandlas, men det finns även andra orsaker till polyfarmaci hos äldre. En av orsakerna tycks 

vara för stor tro på läkemedel hos både äldre och deras läkare till olika åldersrelaterade 

symtom som normalt inte skulle behöva en farmakologisk behandling. En annan orsak kan 

också vara att det är många olika läkare inblandade, vilket gör att många 

läkemedelsordinationer inte utvärderas, utan bara förnyas. Förskrivningskaskaden är ett 

begrepp som innebär förekomst av polyfarmaci när biverkningar misstolkas och uppfattas 

som sjukdomstillstånd (Fastbom, 2003).  

 Trots att många äldre känner till de flesta av sina ordinerade läkemedel, är det en stor del 

av dem som inte har kunskap alls om eventuella biverkningar och risker som dessa kan 

medföra. Orsaken till detta kan bero på den rådande bristen av en tvåvägskommunikation 

mellan läkare och patient, där läkaren inte alltid ser till att patienten faktiskt har förstått 

informationen (Modig, Kristensson, Kristensson-Ekwall, Rahm-Hallberg & Midlöv, 2008).  

 

2.2.2  Prevalens och konsekvenser 

Flera studier som innefattar äldre visar att förekomst av polyfarmaci är hög bland dem. Många 

äldre använder mer än fem läkemedel dagligen (Banerjee, Mbamalu, Ebrahimi, Khan & Chan 

2011). I åldersgruppen 80 år och äldre är det minst 15 % som använder tio olika läkemedel 

eller mer. Anledningen till stor konsumtion av läkemedel bland äldre beror på att denna 

åldersgrupp ofta lider av olika kroniska sjukdomar (Garcia, Ramos, Jimenez, Bueno, 2010; 

Kragh, 2005). Trots att riskerna med polyfarmaci bland äldre har uppmärksammats och olika 

försök att minska läkemedelsanvändningen har gjorts, har läkemedelsförskrivning bland äldre 

istället ökat de senaste åren (Kragh, 2005).  

 Några av de mest förekommande konsekvenser i vården orsakade av polyfarmaci är 

biverkningar och fall. Sannolikheten att uppleva biverkningar bland äldre ökar ju fler 

läkemedel individen använder, antingen på grund av direkt verkan eller på grund av 

interaktioner (Hanlon, Pieper, Hajjar, Sloane, Lindblad, Ruby & Schmader, 2006; Sergi, De 

Rui, Sarti & Manzato, 2011). Dessa biverkningar, där hög ålder och polyfarmaci anges vara 

bakomliggande orsaker till, leder många gånger till sjukvårdsbesök, förlängda vårdtider och 

höga vårdkostnader (Bourgeois, Shannon, Valim & Mandl, 2010; Davies, Green, Taylor, 

Williamson, Mottram & Pirmohamed, 2009). Simonson (2009) anger undernäring som ett 

resultat av intoxikation orsakad av digoxin. Liknande biverkningar är viktiga att känna igen 

och upptäcka i tid för att förhindra ytterligare komplikationer som leder till allvarliga 
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konsekvenser för patientens hälsa. Användning av flera läkemedel, ökad risk för fall och 

höftfraktur är förknippade med hög sjuklighet och dödlighet hos äldre. (Sergi et al. 2011). 

 Demenssjukdomar är i de flesta fall åldersrelaterade. Förekomsten av demenssjukdomar i 

åldersgruppen över 75 år är 14 % och hela 37 % i åldrarna 90 år och äldre (Berentsen, 2010). 

Studier visar att åldersrelaterad demens och depression fördubblar oddsen för användning av 

antipsykotiska medel samt ökar sannolikheten för användning av bensodiazepiner med nästan 

70 %. Användning av dessa läkemedel ökar ytterligare risken för oönskade effekter och fall 

bland denna åldersgrupp. Bland denna patientgrupp förekommer det dessutom ofta att ovan 

nämnda läkemedelsgrupper förskrivs utan att motsvara indikationen (Stevenson, Decker, 

Dwyer, Huskamp, Grabowski, Metzger och Mitchell, 2012), vilket enligt vissa definitioner, 

kan betraktas som polyfarmaci. 

 

2.3  Omvårdnad  

Vårdandets grundmotiv är att vilja den andra väl och att upprätthålla eller stödja 

hälsoprocesserna (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Det är 

grundläggande i omvårdnaden att patienten bemöts med respekt och att dennes autonomi 

respekteras, samtidigt som behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Patientens 

välbefinnande och trygghet i vården påverkas av sjuksköterskans bemötande, där ett 

patientfokuserat kommunikationssätt och att se patienten som en unik individ har en positiv 

effekt (McCabe, 2003). I omvårdnaden skapas en relation där sjuksköterskan stödjer patienten 

utifrån sin egen kompetens och patienten ses som expert på sin egen livssituation (Florin, 

2009). I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan ha förmåga att skapa trygghet och tillit i 

relationen i kombination med engagemang och respekt för patienten (Dahlberg et al. 2003). 

Sjuksköterskans engagemang i vårdrelationen visar sig ha en påverkan på patientens syn på 

omvårdnaden. En god relation mellan patienten och sjuksköterskan bidrar till patientens ökat 

välbefinnande (Tejero, 2012). 

 

2.3.1 Omvårdnad av äldre 

Trots att ålderdom inte alltid behöver vara kopplad till sjukdom lever många äldre med ett 

hälsotillstånd som påverkar det dagliga livet och blir därför i behov av omvårdnad (Nygren & 

Lundman, 2009). Enligt Bondevik (2005) innefattar omvårdnad av äldre en avancerad form 

av grundläggande omvårdnad i den bemärkelsen att den förutsätter kunskap om både det 

normala åldrandet och ålderssjukdomar. Äldre patienter är ingen homogen patientgrupp och 

generalisering kan ge en felaktig bild eftersom det finns stora individuella skillnader när det 
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gäller kroppsligt, socialt och psykologiskt åldrande. Goda kunskaper om skillnader mellan 

normala åldersförändringar och sjukdomar hos äldre är nödvändiga, menar Bondevik (2005), 

för att undvika feltolkningar av symtom och därmed kunna tillämpa adekvata 

omvårdnadsåtgärder.  Hylen-Ranhoff (2007) menar att målsättningen för omvårdnad av äldre 

är att bevara funktion och livskvalitet, samt att lindra symtom utifrån individuella behov 

gällande äldres fysiska funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar och kognitiv svikt. Äldre 

har även större behov av läkemedelsanvändning, vars effekt påverkas av åldersförändringar. 

Detta ställer krav på vårdpersonalens kompetens om äldre och läkemedel, vilket även styrks 

av kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. Enligt Hylen-Ranhoff och 

Børdahl (2008) är det viktig att i samband med administrering kunna observera effekter och 

biverkningar samt informera och utbilda om dessa till vårdtagare och kollegor. Omvårdnad 

utifrån en humanistisk människosyn innebär att se människan i sin helhet och inte bara som en 

diagnos eller ett fall. Med detta menas att sjuksköterskans kunskapsområde omfattar mer än 

bara den medicinska kunskapen. Hon måste även ha förståelse för och omsorg om människan 

som individ (Jakobsson & Lützén 2009).  

 

2.3.2 Omvårdnadsproblem bland äldre 

Omvårdnadsprocessen är en modell som används för att systematiskt identifiera behov, 

problem och resurser som är väsentliga för omvårdnaden. Omvårdnadsdiagnos, som i detta 

arbete även benämns som omvårdnadsproblem, innebär ett förhållningssätt i en process där 

sjuksköterskan försöker identifiera och bedöma patientens hälsotillstånd. Syftet med detta är 

att stärka patientens egna resurser med hjälp av omvårdnadsåtgärder som bestäms utifrån 

identifiering av patientens problem och behov av omvårdnad (Florin, 2009). Det är dock 

viktigt att förutom identifiering av hälsorisker, även identifiera resurser och förmåga till 

egenvård. Genom att se, stödja och utveckla patientens inre resurser bidrar omvårdnaden med 

hjälp att möta svårigheter som främjar välbefinnandet (Nygren & Lundman, 2009).  

 Många faktorer, däribland funktionshinder, återkommande infektion och 

samsjuklighet leder till att äldre blir sköra. Skörhet är ett tillstånd av utsatthet som 

kännetecknas av flera faktorer som viktminskning, trötthet eller låg fysisk aktivitet (Wallace, 

Chandler, Rogers, Crosby, Joshi & Spriggs, 2011). Wallace et al. (2011)skriver vidare att 

sjuksköterskan har en viktig roll i samordning av omvårdnaden av äldre patienter. 

Utgångspunkter i omvårdnadsarbete som allsidighet, kompatibilitet och tillgänglighet är 

viktiga för att kunna känna igen tecken och symtom på skörhet samt för att lyfta fram bästa 

praxis och åtgärder. Florin (2009) belyser att omvårdnadsdiagnosen till skillnad från den 
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medicinska diagnosen, ska inrikta sig på en helhetssyn. Helhetssynen på människan är centralt 

för omvårdnaden, där fokus ligger på människans behov och problem som kan yttra sig som 

fysiologiska, sociokulturella eller andliga (National encyklopedin, 2011). Dock krävs det 

ibland i omvårdnadsarbetet en sammankoppling av både medicinska diagnoser och 

omvårdnadsdiagnoser med syfte till att förhindra komplikationer och hot för patientens hälsa 

och välbefinnande. Skörhet är en viktig indikator på en persons hälsa och behov, och en 

förmåga att känna igen detta tillstånd är viktigt för att förhindra ytterligare försämring, 

sjukhusantagning och eventuellt dödsfall. En samordning av vården med hälsorådgivning och 

patientutbildning förespråkar en integrerad, professionell och förebyggande förhållningssätt 

som är fokuserat på den äldre personen i stället för ett system där äldre människor överförs 

från en vårdinrättning till en annan utan att deras behov tillgodoses, menar Wallace et al. 

(2011). NANDA-I (2009-2011) innehåller en översikt på över 200 omvårdnadsdiagnoser. 

Dessa har stor betydelse i den evidensbaserade och professionellt ledda omvårdnaden med 

avseende på att kunna tillgodose patentens behov på ett effektivt sätt och kan utgöra risker för 

patientens hälsa och välbefinnande om dessa förbises. Omvårdnadsproblem som belyses i 

arbetet är definierade och godkända omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA-I (2009-2011).  

 Dahlberg et al. (2003) synliggör betydelsen av reflektion över våra handlingar i vårdandet. 

Genom en vårdvetenskaplig patientetisk hållning försöker vårdaren att förstå syftet med olika 

vårdhandlingar som tillämpas, för att sedan kunna avlägsna hindren för en god vård, både på 

kort och på lång sikt.  

 

2.4 Problemformulering 

Eftersom äldre patienter i många fall lider av flera sjukdomar kan de, till följd av nya riktlinjer 

som införs för att öka fördelarna med den medicinska behandlingen, oftare än andra 

åldersgrupper sättas in på ett antal olika läkemedel. Förekomst av olika 

läkemedelsbehandlingar som kan definieras som polyfarmaci medför en ökad risk att använda 

olämpliga läkemedel. Detta kan i sin tur leda till att sannolikheten att uppleva minskat 

välbefinnande bland äldre ökar ju flera mediciner som är inblandade. Därför är det viktigt att 

medvetandegöra i vilken utsträckning och på vilket sätt polyfarmaci kan tillföra ett sämre 

välbefinnande hos äldre och vilka omvårdnadsproblem detta fenomen kan leda till. 

Definiering eller bedömning av omvårdnadsproblem relaterade till polyfarmaci är en 

förutsättning för att, utifrån patientens behov, kunna systematiskt prioritera, fördela, leda och 

samordna omvårdnadsåtgärder i den äldre patientens omvårdnad. Några av dessa är att, i 

samband med behandling, ifrågasätta oklara ordinationer, identifiera hälsorisker samt 
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motverka komplikationer för att tillgodose den äldres trygghet och välbefinnande. 

 

3. Syfte 

Syftet är att belysa omvårdnadsproblem relaterade till polyfarmaci hos äldre. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

 Myra Estrin Levine har varit verksam inom olika områden i sitt yrkesliv som sjuksköterska  

och har tagit idéer från många andra vetenskaper när hon utvecklade sin omvårdnadsmodell 

om de fyra bevarandeprinciperna. Levine menar att varje människas reaktion på sjukdom är 

helt individuell och därför måste alla omvårdnadsåtgärder helt och hållet baseras på patientens 

individuella reaktion på sjukdomen (1967). Med tanke på att vårt arbete belyser 

omvårdnadsproblem relaterade till polyfarmaci hos äldre, där individuella bedömningar och 

åtgärder utifrån tvärvetenskapliga metoder kan vara avgörande för den äldre personens hälsa 

och välbefinnande, ansåg vi att denna teori motsvarade tema, innehållet och syfte i vårt arbete 

i hög grad.  

 

4.1 Levines bevarandemodell – fyra bevarande principer av omvårdnaden 

Omvårdnadsprinciper är, enligt Levine (1967), grundläggande antaganden som ger en 

sammanhållande struktur för att förstå ett brett utbud av omvårdnadsverksamheten. De fyra 

principerna som beskrivs i denna teori är alla bevarande principer. Begreppet bevarande, som 

betyder att hålla ihop, innebär inom omvårdnaden att förena olika medel för att upprätthålla 

en god balans mellan aktiv omvårdnad och patientens förmåga och delaktighet, menar Levine 

(1967).  

 Levine (1967) beskriver adaptation eller anpassning som en balansprocess inuti 

människans kropp som påverkas av både yttre och inre krafter. Sjuksköterskans uppgift är att 

agera i en terapeutisk eller stödjande mening i patientens anpassning vid sjukdom. Genom att 

känna igen patientens individuella signaler skapas förutsättningar för att lättare förstå 

anpassningsprocessen. För att en sjuksköterska ska kunna tillämpa de fyra bevarande 

principerna, är det viktigt att identifiera patientens unika anpassningsförmåga, för att därefter 

kunna basera individuella omvårdnadsåtgärder.  

 

4.1.1  Bevarande av energi 

Möjligheten för en person att fungera bygger på den energipotentialen och de specifika 
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mönstren av energiutbyte till dennes förfogande. Individens energiresurser påverkas av 

omgivningen i samspel med olika faktorer. Alla sjukdomsprocesser skapar en förändring i 

energiutbytet. Vila, sömn och nutrition är viktiga omvårdnadsområden när det gäller att 

bevara patientens energi. Sjuksköterskans mål är att bevara denna energi genom en 

kontinuerlig bedömning av omvårdnadens effekter, vilka syftar till ett ökat välbefinnande och 

självständighet i en sjukdomsprocess (Levine, 1967). 

 

4.1.2 Bevarande av strukturell integritet  

En sjukdomsprocess utgör alltid en fara för kroppens strukturer. Dessa strukturella 

förändringar leder till en rubbning av människans funktion och medför därmed ett hot mot 

den strukturella integriteten. Läkningsprocessen bygger i huvudsak på bevarandet av 

människans struktur och funktion genom en god omvårdnad. En viktig uppgift i omvårdnaden 

är att tidigt identifiera hot mot den strukturella integriteten för att sedan kunna sätta in 

rehabiliterande omvårdnadsåtgärder (Levine, 1967).  

 

4.1.3 Bevarande av personlig integritet  

Människans kropp existerar inte separat, utan integreras tillsammans med tankar, känslor och 

själ. Självidentitet och självrespekt är grunden till en känsla av personlig integritet. 

Sjukhusvistelse innebär ett hot mot den personliga integriteten, där patienten kan förlora sitt 

oberoende genom att överlåta sig till andra människor vid behandling och omvårdnad. 

Eftersom patienten förväntas följa rekommenderade råd och behandlingar, innebär detta för 

patienten nya rutiner som kräver nya beteendemönster. Levine (1967) menar att en god 

bevarande av personlig integritet kräver att sjuksköterskan accepterar patienten utifrån 

patientens egna förutsättningar och egenskaper, eftersom varje individ hanterar sjukdom på 

sitt sätt. Detta kan innebära även situationer där patienten väljer att ignorera, förneka, eller 

medvetet nonchalera föreskrivna instruktioner och ordinationer. 

 

4.1.4 Bevarande av social integritet  

Människan skapar en bild av sig själv utifrån andra människors reflektioner. Trots att sjukdom 

och sjukhusvistelse kan leda till fysisk och känslomässig isolering, har patienten fortfarande 

ett socialt behov. Individens sociala integritet kräver att han/hon är en del av en mänsklig 

relation. En viktig uppgift i sjuksköterskans arbete är att se till att patientens sociala behov 

tillgodoses. Inom slutenvården kan sjuksköterskan bidra till patientens välbefinnande genom 

att skapa situationer där patienten känner gemenskap med sina medpatienter. Genom 
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välplanerade åtgärder vid utskrivningen kan patientens sociala integritet bevaras även utanför 

sjukhusmiljön (Levine, 1967). 

 

5. Metod 

Denna litteraturöversikt är baserad på 12 vetenskapliga artiklar som berör det utsedda ämnet. 

Det valda materialet i arbetet hittades med hjälp av en strukturerad sökning på olika 

tillgängliga databaser. Artiklarna som ingår i resultatet granskades och behandlades med hjälp 

av en analysmetod, som enligt Friberg (2012), går ut på att utvärdera studierna genom att 

identifiera övergripande områden som uppfyller kraven för syftet.  

 Litteraturbaserade studier är en strukturerad arbetsprocess som börjar med identifiering av 

ett problemområde utifrån olika observationer, diskussioner eller erfarenheter (Friberg 2012). 

En litteraturöversikt, enligt Friberg (2012), ska producera en överblick över tillgänglig 

kunskap inom ett omvårdnadsrelaterat område eller om ett problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde. Studien ska utgå från en tydligt formulerad fråga som besvaras genom att 

identifiera och analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2008).  Forsberg och 

Wengström (2008) anger vidare att tillgång till tillräckliga studier av god kvalitet inom det 

valda ämnet är en förutsättning för genomförandet av litteraturöversikter.  

 

5.1 Urval och datainsamling 

Artikelsökningen strukturerades genom att välja ut olika sökord och synonymer till dessa. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att val av sökbegrepp ska utgå från ord i 

frågeställningen. De primära sökorden som vi valde var polyfarmaci, äldre, omvårdnad och 

problem och togs fram utifrån arbetets syfte. Efter översättning av dessa termer i MeSH fick 

vi fram orden polypharmacy, elderly, nursing och problems. Sökningen sker därefter med val 

av enstaka ord eller i ordkombinationer. De primära sökorden lades in i olika kolumner där vi 

sedan skrev olika synonymer till dessa. Några av de valda synonymerna till sökorden var 

aged, care och consequences (Se bilaga 1). Sökorden kombinerades sedan med varandra för 

sökning i databaserna Cinahl, Medline, Nursing & Allied Health Source och PubMed. Antal 

träffar i sökningarna varierade beroende på vilka sökord och begränsningar som användes i 

sökningen. Begränsningarna som vi använde oss utav var att artiklarna skulle vara granskade 

(peer reviewed) och publicerade i full text de senaste fem eller tio åren. Två artiklar hittades 

genom manuell sökning.  
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 Antal sparade artiklar efter de första sökningarna var 98 stycken som vi valde efter att ha 

läst rubrikerna och ansåg vara relevanta för vårt arbete. Nästa steg bestod av gallring av de 

sparade artiklarna genom att gå igenom artiklarnas sammanfattningar, metod och resultat. 

Gallringen resulterade i 56 artiklar som sparades för djupare läsning och analys, varav 12 

hamnade i en reservmapp för eventuell användning senare i arbetet. En viktig del i arbetet var 

att kvalitetsgranska valda artiklar. Utifrån kvalitetskriterier som rekommenderas av Forsberg 

och Wengström (2008) har vi, i granskningen av artiklarnas kvalitet, fokuserat på några 

övergripande krav. Dessa inbegriper en tydlig frågeställning, representativa och tillräckligt 

stora försöksgrupper, att hypotesen i studien kunde bekräftas eller förkastas, samt att 

redovisade uppgifter var väsentliga. Syftet med en kvalitetsbedömning av valda artiklar är att 

minimera risken för felaktiga slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008).  

 Det slutliga arbetet innehåller 12 vetenskapliga artiklar som överensstämde med syftet, där 

en av dessa hade en kvalitativ ansats. De valda artiklarna innefattar studier från Sverige, 

Finland, Italien, Spanien, Australien, Kanada och USA. 

 

5.1.1 Inklusionskriterier  

Inklusionkriterierna för artiklarna som skulle ingå i resultatet var att artiklarna handlade om 

risker och konsekvenser som kunde medföra olika omvårdnadsproblem. Valda artiklarna 

skulle innehålla data där orsaken till problemen kunde kopplas till eller delvis förklaras som 

en inverkan av polyfarmaci. Inkluderad insamlade data skulle dessutom i första hand vara 

skriven på svenska eller engelska och innehålla studier som berör personer i åldersgruppen 65 

år och äldre som behandlades med polyfarmaci. Vi valde medvetet att inte göra avgränsningar 

gällande antal använda läkemedel bland deltagarna i studierna på grund av polyfarmacins 

skiftande definition. Med tanke på att nyare artiklar innehöll data från den senaste 

forskningen, hade dessa högre prioriteter i vår inkludering. Detta resulterade i att artiklarna 

publicerade före 2005 exkluderades från resultatet i vårt arbete.   

 

5.2 Analysmetod 

Analysarbetet utfördes i enlighet med Friberg (2012). Efter litteratursökning valdes 12 artiklar 

för läsning och analys. Dessa delade vi till hälften sinsemellan. Vi bestämde att samtliga 

artiklar skulle läsas i två steg, där vi först läste samma sex artiklar för att sedan läsa 

resterande. Vi ansåg att genom att få sex artiklar var, blev materialet lättare att hantera och 

analysen mer strukturerad. Under analysen av artiklarna hade vi ständigt i åtanke att hålla ett 

kritiskt förhållningssätt, vilket innebar att artiklarna skulle jämföras utifrån liknelser och 
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skillnader i resultat och metoder. Artiklarna lästes ett par gånger för att på så sätt kunna 

bekanta oss med innehållet och för att hitta relevant information som kunde kopplas till syftet. 

Att läsa igenom texten ett flertal gånger gör att läsaren skapar en bättre förståelse för hela 

innehållet (Friberg et al. 2012). Samtliga artiklar lästes grundligt och genomgicks upprepade 

gånger. Information som skulle användas ur texten i studierna utgick från syftet i arbetet och 

fragment ur innehållet som vi ansåg vara viktiga för arbetet markerades. Efter att ha läst 

igenom artiklarna sammanställdes materialet som kunde användas i vår resultatdel. Vi 

diskuterade även otydligheter i vissa studier och tog hjälp av varandra för att lättare förstå 

artiklarnas innehåll. Framträdande omvårdnadsproblem och konsekvenser som eventuellt 

kunde kopplas till polyfarmaci identifierades och delades in olika kategorier. 

 Friberg (2012) belyser att en sammanfattning eller översikt av materialet bör göras. All 

data samlades i en artikelmatris för att få en bättre överblick över studiernas syfte, metod och 

resultat (Se bilaga 2). Resultatet från samtliga artiklar sammanfattades och relevant 

information från varje artikel spaltades upp i en punktlista. Denna procedur utfördes av varje 

författare för sig. Tanken med detta var att minimera risken för misstolkningar och att få olika 

synvinklar som sedan kunde diskuteras. Sammanfattningarna jämfördes och diskuterades 

senare, mestadels utifrån skillnader ur varandras tolkningar. Likheter och skillnader mellan 

studierna som skulle belysas i resultatet antecknades, de flesta med avseende på bland annat 

definition av polyfarmaci, antal läkemedel, vanligast förekommande mediciner eller 

deltagarnas tillstånd.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

I många undersökningar och studier är valet av metoden essentiellt för resultatet. Detta kräver 

en del viktiga etiska bedömningar gentemot gruppen som undersöks. Därför är det viktigt att 

etiska aspekter av dessa undersökningar granskas av berättigade etikprövningsnämnder 

(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). Under valet av våra artiklar har vi, i största mån, 

försökt att välja artiklar som har varit etiskt granskade eller hade etiska överväganden. Bland 

det valda materialet, bestående av 12 artiklar, var elva artiklar etiskt granskade och godkända 

av berättigade instanser. En av artiklarna som inte hade någon etisk granskning var dock 

godkänd av Tufts Medical Center IRB (Institutional Review Board), som granskar 

forskningsstudier utförda på människor för att garantera säkerhet och välfärd (Tufts Medical 

Center, 2012). Under presentationen av resultatet har vi försökt att hålla oss så objektiva som 
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möjligt. Forsberg och Wengström (2008) påpekar vikten av att undvika en skildring av egna 

åsikter, där arbetet endast ska inrymma artklarnas resultat.  

 Med tanke på att alla artiklar som används i resultatet var skrivna på engelska, var vi 

medvetna om att det fanns en risk för oavsiktliga feltolkningar ur textinnehållet. Beträffande 

resultat som skulle visa polyfarmaci som orsak till omvårdnadsproblem, har vi valt att 

presentera studier som både stödjer och inte stödjer denna antagande. Forsberg och 

Wengström (2008) belyser ur en etisk synpunkt, vikten av att presentera alla resultat och inte 

bara artiklar som gynnar författarnas egna åsikter. 

 

7. Resultat 

Resultatet består av en granskning av sammanlagt 12 vetenskapliga artiklar som vi ansåg var 

mest relevanta för att besvara studiens syfte. Fem kategorier framträdde i vår studie och 

skildras som omvårdnadsproblem relaterade till polyfarmaci. Dessa inbegriper risk för fall, 

malnutrition, funktionsnedsättning, förvirring och bristande följsamhet. 

 

7.1 Risk för fall 

I en studie som innefattar 733 äldre personer, där frekvens och riskfaktorer associerade med 

fall undersöks, finner Damián, Pastor-Barriuso, Vaderrama-Gama och de Pedro-Cuesta (2013) 

patientens tillstånd som främsta orsak till fall. I denna studie förekommer specifika tillstånd 

som bland annat arytmier, anemi och ångest. Ett starkt samband framkommer dock mellan 

antal läkemedel patienten tar och fall med allvarliga konsekvenser. Enligt studien ökar 

fallrisken när patienten tar mer än tre läkemedel. Dock ansågs polyfarmaci vara en stark 

riskfaktor för fall bland multimedicinerade patienter med färre kroniska sjukdomar. Även 

Freeland, Thompson, Zhao, Leal, Mauldin och Moran (2012) anger en viss relation mellan 

fall med skadlig utgång och patientens tillstånd. Denna studie inkluderade 116 deltagare äldre 

än 65 år som tidigare drabbades av fall. Det genomsnittliga antalet läkemedel visade sig vara 

drygt tio ordinerade mediciner. Freeland et al. (2012) fynd skiljer sig dock från Damián et al. 

(2013), då tillstånden som starkast kunde associeras med fallrisk var blodtrycksfall och hög 

alkoholkonsumtion. 

 En annan studie gjord på 293 äldre för att se sambandet mellan polyfarmaci och fall visar 

fynd beträffande förekomst av olämpliga läkemedel. Sannolikheten att använda olämpliga 

läkemedel för äldre, så kallade högriskmediciner, stegrade i takt med ökningen av det totala 

antalet mediciner. I denna studie förekommer användningen av fyra eller fler läkemedel hos 
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nästan 80 % av deltagarna. Författarna kunde se upp till 16 mediciner hos en deltagare. 

Polyfarmaci ses här som en riskfaktor i kombination med minst en högriskmedicin för fall och 

inkluderar läkemedel som interagerar med varandra (Baranzini, Diurni, Ceccon, Paloni, 

Cazzamalli, Costantini, Colli, Greco & Callegari, 2009).  

 Till skillnad från Damián et al. (2013), finner Baranzini et al. (2009) inget samband mellan 

polyfarmaci och allvarlighetsgraden i fallskadorna, utan de allvarliga skadorna är mer 

kopplade till antal fallolyckor hos patienten och fallets dynamik. Av 293 deltagare, hade 40 

ramlat mer än fyra gånger, två av dessa drabbades av sammanlagt 15 fallolyckor. I denna 

studie framstår dock inte polyfarmaci som en unik faktor bidragande till fallskador, utan bara i 

kombination med specifika läkemedel. Likartade fynd angående läkemedelsgrupper 

förekommer hos Freeland et al. (2012), där närmast 94 % av deltagarna hade minst fyra 

läkemedel vid olyckstillfället och som påpekar förekomsten av mediciner som anses öka 

risken för fall. Freeland et al. (2012) fynd skiljer sig dock från Baranzini et al. (2009) och 

Damián (2013), där polyfarmaci ses som främsta riskfaktor för fall, med en betydande 

riskökning vid tillägg av nya läkemedel. I denna studie ökar risken med fler än fyra 

ordinerade läkemedel. Russell, Hill, Blackberry, Day och Dharmage (2006) håller med och 

beskriver i en studie polyfarmaci som den vanligaste riskfaktor för fall. Studien innefattar 

äldre personer som besöker akuten efter ett fall och blir direkt utskrivna till hemmet. 

Författarna belyser även andra bidragande faktorer till fall efter polyfarmaci, som riskfaktorer 

i hemmet och balanssvårigheter. Deras resonemang går emot Baranzini et al. (2009) och 

Damián et al. (2013) med avseende på tillägg av läkemedel som största orsaken bakom 

fallrisken hos äldre och bortser från läkemedelsgrupper eller patientens tillstånd som en 

bidragande faktor (Freeland et al. 2012; Russell et al. 2006). 

 

7.2 Malnutrition  

Sambandet mellan polyfarmaci och försämrad nutritionsstatus hos äldre framkommer i en 

tvärsnittstudie gjord för att analysera nutritionsstatus, läkemedelsanvändning och 

interaktioner. Denna studie baseras på intervjuer av 1065 äldre i kommunala gruppboenden. 

Deltagarna som hade fler läkemedel visade sig ha ett lägre intag av fibrer, vissa vitaminer och 

mineraler, vilket i denna studie associeras med den försämrade nutritionsstatus (Heuberger & 

Caudell, 2011).  

 Toffanello, Inelmen, Imoscopi, Perissinotto, Coin, Miotto, Donini, Cucinotta, Barbagallo, 

Manzato och Sergi (2013)  fann att äldre patienter med flera sjukdomar och därmed flera 

läkemedel hade nedsatt smaksinne med avseende på sur smak, jämfört med friska äldre med 
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färre läkemedel. Denna grupp hade dessutom ett försämrat nutritionsstatus. Det nedsatta 

smaksinnet gällde främst sur smak och var mest angivet hos äldre inneliggande på sjukhus. 

Denna grupp hade högre ålder, flera sjukdomar och upp till sex olika mediciner, jämfört med 

yngre och friskare äldre som tog i genomsnitt två läkemedel. Det nedsatta smaksinnet kunde 

kopplas ihop med hög ålder i kombination med polyfarmaci och samsjuklighet även i tester av 

andra smaker förutom sur smak. Dock ansågs dessa resultat inte vara betydelsefulla för 

studien (Toffanello et al. 2013). I likhet med Toffanello et al. (2013), stödjer Jyrkkä, Enlund, 

Lavikainen, Sulkava och Hartikainen (2011) också relationen mellan polyfarmaci kopplat till 

försämrad nutritionsstatus hos äldre i sin studie, gjord mellan 2004 och 2007. Författarna 

indelar dock definitionen av polyfarmaci i ”polyfarmaci” och ”extrem polyfarmaci”. I studien 

betraktas polyfarmaci när personen tar mer än fem läkemedel, medan extrem polyfarmaci 

anses vara fallen där personen ta mer än tio mediciner. Gruppen som behandlades med extrem 

polyfarmaci visade en försämring i nutritionsstatus med risk för malnutrition under 

mätningen, jämfört med deltagare med färre mediciner (Jyrkkä et al. 2011).  

 

7.3 Funktionsnedsättning 

Till skillnad från övriga studier i resultatet berör Russell et al. (2006), förutom fallrisk, även 

patienternas egna upplevelser av funktionsnedsättning efter en fallolycka. Skillnaden i studien 

ligger också i definitionen av polyfarmaci, där den anses vara när personen tar fler än tre 

läkemedel. Av 300 patienter som besökte akuten, hade 273 erhållit en skada orsakad av fallet, 

där den vanligaste skadan var en fraktur. 105 patienter rapporterade en funktionsnedsättning 

som resultat av fallet en tid efter utskrivningen och nästan 2/3 av dessa föll igen. 

Frakturskador var främst associerade med en funktionsnedsättning, som i denna studie 

definierades som beroende av minst en aktivitet som inte förekom före fallet. Polyfarmaci i 

denna studie bidrog som främsta orsak till fallskada som ledde till fraktur och därmed 

sekundärt till en funktionsnedsättning. I detta fall var det variabler som frakturer, ökat 

beroende i det dagliga livet och depression som ökade chanserna för en funktionsnedsättning 

efter ett fall (Russell et al. 2006). Något som inte framträder i lika hög utsträckning som i 

andra studier i resultatet är förekomsten av olämpliga läkemedel. 

 Jyrkkä et al. (2011) belyser också sambandet mellan polyfarmaci och minskad fysisk 

förmåga i sin studie. Deltagarna med fler än tio läkemedel visade inte bara sämre 

nutritionsstatus, utan manifesterade även förändringar med avseende på fysisk och kognitiv 

funktion. Även gruppen med fler än fem läkemedel visade försämringar, mest kopplade till 
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den fysiska funktionen, jämfört med deltagarna med mindre än fem läkemedel. Denna grupp, 

som inte behandlades med polyfarmaci, visade inga stora förändringar vid mätningarna. Den 

fysiska funktionen berörs även av Heuberger och Caudell (2011), som kopplar deltagarnas 

nedsättning av fysisk hälsa till den minskade intag av vitaminer och mineraler som 

förekommer bland äldre med flera läkemedel. Dessutom förekom hos 383 av 1065 personer 

läkemedel som kan ge biverkningar som törst, trötthet och huvudvärk. Förutom detta, lyfter 

Heuberger och Caudell (2011) förekomsten av olika läkemedel hos deltagarna som är kända 

för att orsaka interaktioner och störningar i upptag av vissa ämnen, bland annat järn och 

kalcium. Trots förekomst av polyfarmaci hos nästan hälften av deltagarna, finner Heuberger 

och Caudell (2011), till skillnad från andra studier i resultatet, inget stort samband mellan 

ålder och antal tagna läkemedel. 

 

7.4 Förvirring 

Voyer, McCusker, Cole, St-Jacques och Khomenko (2006) redovisar en studie av 104 

institutionaliserade äldre som kommer in till en akutvårdavdelning. Deltagarna genomgick en 

bedömning med hjälp av ett instrument för diagnostisering av konfusion, Confusion 

Assessment Method (CAM). Svårighetsgraden av konfusion delades in i lätt, måttlig och svår 

konfusion. Av 71 patienter som presenterade symtom på konfusion, drabbades 39 av en mild 

sådan, medan 32 drabbades av en måttlig till en svår form. Proportionen av patienter som 

använde sex eller fler läkemedel var högre i gruppen som drabbades av den milda formen av 

konfusionen. I likhet med Baranzini et al. (2009) visar Voyer et al. (2006) förekomsten av 

olämpliga läkemedel bland de drabbade patienterna. Deltagarna i denna grupp använde 

betydande fler läkemedel och i synnerhet narkotika, jämfört med äldre som drabbades av 

måttlig konfusion. Det blev dock svårt att avgöra om konfusionen utlöstes av de givna 

medicinerna eller om dessa föreskrevs som ett resultat av konfusionen. Det framkom även ett 

tydligt samband mellan tidigare kognitiv skada och svårighetsgrad av konfusionen. Gruppen 

med svår konfusion innefattade äldre med svåra kognitiva nedsättningar, medan gruppen med 

mild konfusion bestod av äldre med mildare nedsättningar i de kognitiva funktionerna (Voyer 

et al. 2006). Äldres kognitiva funktion omnämns även av Toffanello et al. (2013), som lyfter 

fram i sitt resultat att antal sjukhusinlagda äldre, som hade flera sjukdomar och högre antal 

läkemedel inblandade, visade en högre grad av kognitiv svikt. Jyrkkä et al. (2011) visade 

liknande samband mellan antal läkemedel och en försämring av patienternas fysiska och 

kognitiva funktion. Cárdenas-Valladolid, Martín-Madrazo, Salinero-Fort, Carrillo de-Santa 

Pau, Abánades-Herranz och de Burgos-Lunar (2010) mätte i sin studie graden av följsamhet 
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bland 305 hembundna äldre patienter. Bland deltagarna förekommer i genomsnitt upp till nio 

läkemedel dagligen. Författarna påpekar förekomsten av allvarliga kognitiva nedsättningar 

hos mer än hälften av deltagare som tar mer än fyra läkemedel. 

  Björkelund, Hommel, Thorngren, Gustafson, Larsson och Lundberg (2010) belyser 

liknande samband mellan konfusion och läkemedel. Denna studie omfattar 263 äldre med 

höftfraktur, varav 131 ingick i en interventionsgrupp som innefattade vård och omvårdnad 

under hela sjukhusvistelsen. Interventionsprogrammet innehöll olika åtgärder som anses 

kunna förebygga utveckling av konfusion bland patienter med höftfraktur. Dessa inbegrep 

bland annat undvikande av polyfarmaci och restriktivt användning av antikolinergika, en 

läkemedelsgrupp som oftast anses vara olämplig för äldre. Konfusion bland personerna i 

interventionsgruppen var mindre vanligt än förekomsten i kontrollgruppen. Patienterna som 

drabbades av konfusion i interventionsgruppen var äldre och använde flera läkemedel jämfört 

med de som inte utvecklade konfusion. Dessa patienter fick även mindre antal poäng i 

SPMSQ test (Short portable mental status questionnaire) som användes för att bedöma den 

kognitiva förmågan. Dessa resultat överensstämmer med Voyer et al. (2006) med avseende på 

relationen mellan hög ålder, nedsatt kognitiv förmåga och utveckling av konfusion. I likhet 

med andra studier i resultatet, visar även Björklund et al. (2010)  förekomsten av olämpliga 

läkemedel bland de som drabbades av konfusion i båda grupperna. Även om många tidigare 

studier har bekräftat polyfarmaci bland äldre som orsak till utveckling av konfusion, blir det 

svårt att avgöra dessa påståenden i denna studie. Svårigheten ligger i att interventionen 

innefattade många andra åtgärder för förebyggande av konfusion, bland annat en god 

nutrition, syresättning och effektiv smärtlindring. 

 

7.5 Bristande följsamhet 

Förhållningssättet till läkemedelsbehandlingen framkommer i en studie av äldre patienter 

nyligen utskrivna från en medicinavdelning. 200 patienter över 65 år intervjuades efter 

utskrivningen angående sin läkemedelsanvändning. Endast 60 personer rapporterade en 

läkemedelsanvändning som överensstämde med dokumentationen i journalen. Kongruensen 

av läkemedelsanvändningen betraktades genom att jämföra patienternas självrapporterade 

bruk av läkemedel och det som fanns dokumenterat. (Ulfvarson, Adami, Bardage, von Bahr & 

Wredling 2005). 

 En studie utförd bland 305 hembundna äldre patienter med polyfarmaci, som definieras här 

som förekomst av mer än fyra läkemedel, visar en hög grad av följsamhet bland deltagarna. 

Största delen av patienterna var multisjuka och genomsnittet av tagna mediciner var nio 
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stycken. Även om vissa associationer inte var statistiskt signifikanta för studien, visade 

resultatet en stark tendens till bristande följsamhet bland patienter under 85 år och med fler än 

nio läkemedel (Cárdenas-Valladolid et al. 2010). Dessa resultat stöds av Ulfvarson et al. 

(2005), som anger en signifikant association mellan antal läkemedel som ordineras och 

läkemedel som patienten egentligen använder. Det framkom en större risk att använda färre 

eller flera läkemedel än de som ordinerades bland patienter med fler än fem ordinationer. I 

denna studie stod 84 patienter för en överanvändning av mediciner och 54 tog färre mediciner 

än de som var ordinerade. Överanvändningen kan förklaras med att många patienter tar 

receptfria mediciner som läkaren inte vet om och därför inte dokumenteras. Ett intressant fynd 

i Cárdenas-Valladolid et al. (2010) är att graden av följsamhet visade sig vara högre när 

administreringen sköttes av en vårdgivare och sjönk när patienten själv ansvarade för 

medicineringen. Cárdenas-Valladolid et al. (2010) anger som förklaring till den höga graden 

av följsamhet bland patienterna i studien, att största delen av patienternas vårdgivare bestod 

av familjemedlemmar. Dessa vårdgivare var insatta i patientens sjukdomstillstånd och 

involverade i förberedning och administrering av läkemedel. Dessutom visade vårdgivarna 

färre begränsningar med avseende på syn- hörsel- och kognitiv förmåga jämfört med 

patienterna. Ulfvarson et al. (2005) visar ett liknande mönster, då ensamstående patienter 

visade en högre grad av under- eller överanvändning av läkemedel, jämfört med gifta 

patienter.  

 En kvalitativ studie av 20 äldre patienter med njursjukdom som behandlades med fler än 

fyra läkemedel belyser patienternas syn på deras läkemedelsanvändning och förhållningssätt 

till behandlingen. En stor del av deltagarna som var villiga att följa behandlingen uttryckte 

vissa hinder som kunde göra detta svårt. Bördan med att ta många läkemedel kunde skapa en 

konflikt mellan viljan att följa läkarnas råd och använda sitt eget omdöme. En del patienter 

prioriterade sina mediciner efter deras verkan. Medicinerna som patienten hade minst 

förståelse för fick en lägre prioritering (Rifkin, Laws, Rao, Balakrishnan, Sarnak & Wilson, 

2010). Ett gemensamt tema som framkom var deltagarnas oro över polyfarmaci och dess 

konsekvenser i form av interaktioner och biverkningar. Patienten vägde eventuella 

biverkningar och nyttan med läkemedel i sitt beslutstagande att använda medicinen eller inte. 

Många patienter kände sig tvivelaktiga beträffande antalet läkemedel de fick och dess 

biverkningar. En del ansåg till och med att läkarna påverkades av marknadsföringen och 

tjänade på att förskriva fler läkemedel (Rifkin, et al. 2010). Liknande beteende kring 

prioritering av medicinering som Rifkin et al. (2010) belyser, diskuteras av Ulfvarson et al. 

(2005). Även om antal läkemedel som patienterna rapporterade inte överensstämde med 
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dokumentationen, framkom det att doser och frekvens för administreringen var mer 

kongruenta. Detta förklaras med att patienter som förstår informationen angående 

behandlingen är mer villiga att följa den. 

 

8. Diskussion 

Detta arbete är en litteraturöversikt som hade som syfte att belysa omvårdnadsproblem 

relaterade till polyfarmaci hos äldre. Resultatet i denna studie är baserad på 12 granskade 

artiklar som motsvarar syftet i arbetet. Följande text kommer att presentera en diskussion av 

metoden och resultatet. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I sökningen av materialet har vi utgått från syftet och försökt att få tag i material som berörde 

omvårdnadsproblem i relation till polyfarmaci. En svårighet i sökningen var översättningen av 

begreppet omvårdnadsproblem som inte gav några träffar i MeSH. Därför ändrades ordvalet 

till begreppen omvårdnad och problem, som i MeSH översattes till nursing, care och 

problems. Med tanke på att de primära sökorden visade sig ha ett stort antal synonymer, 

bestämde vi att begränsa dessa och välja ut några som vi ansåg var mest relevanta för vår 

sökning (Se bilaga 1). En studies tillförlitlighet grundas, enligt Polit och Beck (2004), på en 

väl beskriven metod, där artikelsökningen utförs på flera olika databaser och med hjälp av 

olika sökord, vilket har gjorts i denna studie. För att kunna försäkra oss om att ha tillräckligt 

med material gjorde vi även sökningar på artiklar som publicerades före 2005. Vi använde 

dock inte dessa eftersom många artiklar som kunde vara användbara utifrån vårt syfte var 

publicerade på 90-talet. Med tanke på den fortskridande läkemedelsutvecklingen, nya 

forskningsrön och riktlinjer beträffande läkemedelsanvändning bland äldre, ansåg vi att 

senaste forskning skulle ge mer trovärdiga resultat. En del artiklar som vi valde i första hand 

visade sig senare inte vara lämpliga för studien efter kvalitetsgranskning. Några av dessa hade 

för få deltagare, inga etiska överväganden och var otydliga i syftet eller metoden.  

 En annan svårighet som uppstod vid insamling av materialet var att inte hitta tillräckliga 

och nya studier som belyser polyfarmaci och konsekvenser inom omvårdnadsarbetet. De 

flesta artiklarna som hittades berörde studier fokuserade på risker och konsekvenser med 

avseende på biverkningar eller interaktioner. Dessa artiklar valdes bort på grund av en lutning 

åt den medicinska vetenskapen. En svaghet i studiens tillförlitlighet kan vara saknaden av 

flera kvalitativa studier, dock anser vi att resultatet utifrån de artiklarna som användes är 
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relevanta för studiens syfte. Några studier med kvalitativ design som ansågs vara intressanta 

för resultatet valdes bort på grund av saknad av etiska överväganden. Dessa artiklar innehöll 

inte heller information om godkännande från några andra instanser och valdes därför bort. 

Två artiklar innefattade personer i yngre åldersgrupper. Trots detta, valde vi dessa två artiklar 

med motivering till att den genomsnittliga åldern på deltagarna var 72 år respektive 77 år.  

 Friberg (2012) påpekar om risken som förekommer vid selektiva urval, där författaren 

endast väljer studier som stödjer dennes egna synpunkter. Vi har utgått från dessa tankar under 

urval av materialet. Därför har vi även valt att ha med studier som inte stödjer vårt antagande 

eller visar olika resultat. På detta sätt får vi en överblick över olika sätt att se på problemet. 

När vi analyserade materialet inriktade vi oss på att söka väsentlig information för uppsatsens 

syfte. Omvårdnadsproblem som identifierades och slutligen skulle presenteras i resultatet 

bekräftades med hjälp av definitioner av omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA-I (2009-2011). 

Det hade dock varit önskvärt att få en jämnare balans i antalet mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier i resultatet. Allt valt material i resultatet bestod av artiklar skrivna på 

engelska vilket, trots noggrann genomgång, skapade en risk för feltolkningar. Vi har även, 

under arbetets gång, försökt att hålla oss så objektiva som möjligt. Därför har vi valt att i 

resultatet presentera endast det som har framkommit i studierna för att undvika tolkningar 

som kan påverkas av våra egna åsikter. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa omvårdnadsproblem relaterade till 

polyfarmaci hos äldre. En stor del av de valda artiklarna innefattar studier gjorda i andra 

länder än Sverige, vilket tyder på att polyfarmaci som fenomen, är ett utbrett ämne.  

 Resultatet som framkommer i visar en koppling mellan identifierade omvårdnadsproblem 

och polyfarmaci hos äldre. Sambandet ses dels beroende på vilka konsekvenser eller problem 

som undersöks, dels beroende på vilken definition av polyfarmaci som benämns i studierna. 

Det var svårt att se entydiga resultat bland artiklarna beträffande polyfarmaci som ensam 

bidragande orsak till omvårdnadsproblem. Några av artiklarna belyser polyfarmaci som enda 

bidragande faktor till vissa omvårdnadsproblem, medan andra anger polyfarmaci som en 

riskfaktor i kombination med andra faktorer, till exempel läkemedelsinteraktioner, hög ålder 

eller samsjuklighet. Levine (1967) belyser vikten av att identifiera möjliga faktorer som kan 

påverka människans välmående. Genom identifiering av dessa faktorer ökar förståelsen för 

förloppet inuti människans kropp som har som mål att upprätthålla en inre balans vid 

sjukdom. Denna balansprocess benämner Levine (1967) som adaptation eller anpassning. 
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8.2.1 Risk för fall 

Det har framkommit i en del av de valda artiklarna relationen mellan polyfarmaci och fallrisk 

(Baranzini et al. 2009; Damián et al. 2013; Freeland et al. 2012; Russell et al. 2006). 

Patientens tillstånd i kombination med antal läkemedel har visat sig ha ett samband i vissa 

studier. Något som vi ansåg vara gemensamt för många av samtliga artiklar i denna 

litteraturöversikt var förekomsten av olämpliga läkemedel bland multimedicinerade äldre. 

Läkemedelsgrupper som framkallar biverkningar som ökar risken för fall anges vara vanligt 

förekommande bland äldre och demenssjuka. Dessutom motsvarar användningen inte alltid 

indikationen (Stevenson et al. 2012). Baranzini et al. (2009) belyser även den ökade risken att 

använda olämpliga läkemedel bland äldre med polyfarmaci. Detta styrks även av Radosevic, 

Gantumur och Vlahovic-Palcevski (2008) som anger att 49 av 50 patienter med skadliga 

läkemedelskombinationer hade mer än fem läkemedel och 1/3 av patienterna med polyfarmaci 

behandlades med flera läkemedel som ökar risken för biverkningar som kan leda till fall. 

Även Wilson, Hilmer, March, Cameron, Lord, Seibel, Mason, Shen, Cumming och Sambrook 

(2011) påträffade användningen av olämpliga läkemedel i samband med polyfarmaci. 

Förekomsten av polyfarmaci visade sig vara hög i denna studie, där 327 av 602 deltagare 

behandlades med fler än sex läkemedel. Dessutom förekom det hos nästan samtliga deltagare 

läkemedel med sedativa effekter som därmed kan öka risken för fall. Sjuksköterskan ska ha 

ett individualistiskt perspektiv och se omvårdnaden som ett komplement till den medicinska 

behandlingen, där omvårdnadsdiagnoser och ordinationer är minst lika viktig som de 

medicinska. Det finns en risk att farmakologiska åtgärder utnyttjas som en ersättning av 

omvårdnaden, vilket i längden orsakar mer skada än nytta (Wijk, 2009). Fynd i resultatdelen 

som påpekar en ökad risk för fall vid behandling av polyfarmaci stöds av andra artiklar och 

litteraturstudier, även om andra riskfaktorer förekommer som ostadig gång eller brist på 

tillsyn (Nobili, Garattini & Mannucci, 2011; Sergi et al. 2011; Yamashita, Jeon, Bailer, 

Nelson & Mehdizadeh, 2011). I studier som analyserar sambandet mellan polyfarmaci och 

fallrisk kan det vara svårt att avgöra om patientens tillstånd, i form av till exempel 

balanssvårigheter eller yrsel, kan vara ett resultat av patientens åldrande, sjukdom, 

biverkningar eller multimedicinering.  

 

8.2.2 Malnutrition 

Några artiklar i resultatet belyser medicineringens roll för patientens näringstillstånd, där ett 

ökat antal läkemedel, i högre utsträckning kan associeras med sämre nutritionsstatus hos äldre 

(Heuberger & Caudell, 2011; Jyrkkä et al. 2011; Toffanello et al. 2013). Polyfarmaci kan 
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påverka den äldres näringsstatus på olika sätt. Några av dessa kan vara interaktioner mellan 

näring och läkemedel som kan inverka på till exempel upptaget av olika näringsämnen och 

som belyses av Heuberger och Caudell (2011) eller som ett negativt resultat av biverkningar. 

Vanligt förekommande biverkningar hos äldre med många mediciner kan vara muntorrhet, 

förändringar i smakupplevelse, illamående, förstoppning och diarré. Dessa biverkningar kan 

påverka patientens nutritionsstatus genom bland annat minskat aptit och sämre matintag som 

kan leda till viktförlust, malnutrition och funktionsnedsättning. Läkemedel med sådana 

biverkningar framkommer frekvent i en del av studierna i resultatet (Baranzini et al. 2009; 

Damián et al. 2013; Freeland et al. 2012; Heuberger & Caudell 2011) och kan därför kopplas 

till nutritionsproblematiken bland multimedicinerade äldre. Förstoppning har visat sig vara 

kopplat till polyfarmaci i andra studier. Nguyen, Fouts, Kotabe och Lo (2006) såg ett samband 

mellan förstoppning och äldre som hade fler än nio läkemedel. Även Fosnes, Lydersen och 

Farup (2011) finner ett liknande samband, där förstoppning förekommer bland 

multimedicinerade äldre. Ett intressant fynd som Heuberger och Caudell (2011) påpekar är det 

minskade intaget av fibrer bland äldre med flera läkemedel. Dessa fynd kan vara 

betydelsefulla, då förstoppning, som motverkas av bland annat fiberintag, är en vanlig 

komplikation som hör till ålderförändringar och biverkning hos många läkemedel.  

 Antal läkemedel eller specifika läkemedelsgrupper anges vara en orsakande faktor till 

malnutrition även i andra studier och artiklar (Agostini, Han & Tinetti, 2004; Nobili et al. 

2011; Shi, Mörike & Klotz, 2008). Nutrition, enligt Levine (1967), är ett av de viktigaste 

omvårdnadsområden när det gäller att bevara patientens energi. En viktig uppgift i 

sjuksköterskans arbete innebär att upprätthålla patientens energibalans, då detta är avgörande 

för alla individer för att kunna fungera. Att visa ointresse eller likgiltighet för patientens 

behov kan innebära upplevelser av lidande eller skuld, något som går emot vårdandets motiv 

(Dahlberg et al. 2003). Sambandet mellan polyfarmaci och ökad risk för malnutrition som 

Jyrkkä et al. (2011) lyfter fram styrks även av (Wojszel, 2006) som visade att äldre med flera 

läkemedel löpte större risk för undernäring än personer med färre läkemedel. Risken för 

malnutrition ökar med antal läkemedel, men påverkas dessutom av den fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningen. Viktigt att belysa när det gäller människans funktion, menar Levine 

(1967), är principen om bevarande av strukturell integritet. Denna princip går ut på att tidigt 

identifiera hot som kan utgöra fara för kroppens strukturer. Kroppens strukturella 

försämringar medför olika funktionsnedsättningar (Levine, 1967). Försämrad aptit som kan 

leda till viktnedgång och undernäring kan vara resultat av patientens behandling. Med 
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hänvisning till Levine (1967) anser därför vi att det är viktigt att identifiera liknande effekter 

som kan innebära ett hot mot patientens säkerhet och välbefinnande.  

 

8.2.3 Funktionsnedsättning 

Den mest direkta formen av funktionsnedsättning kopplad till polyfarmaci i resultatet anges 

av Russell et al. (2006), där deltagarna själva rapporterade upplevelsen av 

funktionsnedsättning som i dessa fall orsakades mest av frakturer.  Funktionsnedsättning 

förekommer även som en omvårdnadsdiagnos hos mer än hälften av 67 multimedicinerade 

äldre i en litteraturstudie gjord av Marin, Rodrigues, Druzian och Cecilio (2010) och är något 

som dessutom kan påverkas av patientens försämrade nutritionsstatus om inga åtgärder sätts 

in. Levine (1967) belyser vikten av att inte glömma att människans kropp och själ är ett. 

Sjukdom kan medföra förlust av förmågan till självständighet, vilket skapar en situation där 

den drabbade blir beroende genom att bli omhändertagen av andra. Självständighet är en 

viktig komponent i uppbyggnad av sin självidentitet och självrespekt, vilket enligt Levine 

(1967), är grunden till en känsla av personlig integritet. Bristfälligt intag av olika 

näringsämnen och vitaminer som Heuberger och Caudell (2011) belyser, påverkar patientens 

fysiska funktion och spelar en stor roll i patientens tillstånd, då en funktionsnedsättning kan 

leda till ytterligare problem och komplikationer. Heuberger och Caudell (2011) lyfte även 

fram förekomsten av läkemedel hos äldre med polyfarmaci, som är kända att framkalla 

biverkningar som törst, trötthet och huvudvärk, biverkningar som kan påverka patientens 

fysiska funktion. Den kliniska blicken, som utvecklas genom erfarenhet, är förmågan att göra 

en helhetsbedömning av patientens tillstånd. Sjuksköterskan ska ha förmågan att 

kommunicera och förstå patienten, något som inte bara inbegriper den verbala 

kommunikationen. En grundläggande del i sjuksköterskans arbete är att identifiera även 

patientens icke-verbala kommunikation och bekräfta den subjektiva kroppen som ger signalen 

om hunger, törst eller smärta (Dahlberg et al. 2003).  

  I likhet med Russell et al. (2006), med avseende på patienternas egna upplevelser av 

funktionsnedsättning, finner Ulfvarson et al. (2005) ett samband mellan patienternas 

läkemedelsbehandling och upplevd hälsa. Samtliga patienter i gruppen med polyfarmaci som 

stod för både under- eller överanvändning av mediciner angav dessutom en lägre grad av 

upplevd hälsa, vilket ökar deras benägenhet att hamna på sjukhus i högre utsträckning.  
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8.2.4 Bristande följsamhet 

Bristande följsamhet bland multimedicinerade äldre kan bero på olika faktorer. Rifkin et al. 

(2010), anger i sin studie patienternas bekymmer över polyfarmaci och dess konsekvenser. 

Patienterna vägde eventuella biverkningar och nyttan med läkemedel i sitt beslutstagande att 

använda medicinen eller inte. Enligt Levine (1967) förväntas patienten följa rekommenderade 

råd och behandlingar. Detta kan innebära nya rutiner för patienten som inte alltid känns rätt att 

följa. Eftersom varje människa hanterar sjukdom på sina egna villkor, krävs det att 

sjuksköterskan accepterar patientens egna premisser. Levine (1967) menar att ett gott 

bevarande av personlig integritet innebär att respektera och acceptera patientens val oavsett 

om det innebär att följa eller motsätta sig rekommenderad behandling.  

 Patienter som behandlas med många olika läkemedel har en ökad tendens att drabbas av 

biverkningar som kan leda till sjukhusvård. Bristande följsamhet på grund av biverkningar har 

visat sig vara en framträdande orsak till sjukhusvistelse bland äldre med polyfarmaci 

(Malhotra, Karan, Pandhi & Jain, 2001). Levine (1967) anser att sjukhusvistelse kan skapa 

fysisk och känslomässig isolering för patienten och beskriver att sjuksköterskans uppgift är att 

agera i en terapeutisk eller stödjande mening i patientens sjukdomsprocess. Genom att känna 

igen patientens individuella symtom och bedöma risker och resurser skapas det förutsättningar 

för att kunna tillämpa individuella omvårdnadsåtgärder. Identifiering av patientens 

hälsotillstånd som belyses av Levine (1967) utgör, enligt Florin (2009), en viktig del i 

omvårdnadsprocessen. Viktiga omvårdnadsåtgärder vid sjukhusvistelse, enligt Levine (1967), 

är att se till att patientens sociala behov tillgodoses. Känslan av att vara delaktig i en mänsklig 

relation stärker individens sociala integritet trots sjukdom och sjukhusvistelse, poängterar 

Levine (1967).  

 Ett fynd som vi anser vara viktigt är patienternas upplevelser av brist i kommunikationen. 

En del patienter anser att de får för lite eller ingen information om olika läkemedel, dess 

verkan och biverkningar. Denna tankegång stöds av Modig et al. (2008), som belyser 

patienternas kunskapsbrist gällande effekter av sin läkemedelsbehandling som många gånger 

grundar sig i en mindre fungerande tvåvägskommunikation. Enligt Rifkin et al. (2010) 

förekommer det oenighet beträffande medicinerna patienterna tog och läkarens 

dokumentation av deras läkemedelsanvändning. Ett liknande mönster förekommer även i 

Cárdenas-Valladolid et al. (2010), som belyser patientens grad av följsamhet utifrån 

vårdgivarnas syn. Vårdpersonalen i denna studie överskattade patientens grad av följsamhet. 

Sjuksköterskor ansåg att 92 % av patienterna följde behandlingen korrekt, medan läkarna 
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trodde att antalet var något högre. Sådana fynd tyder på bristande kommunikation mellan 

vårdpersonal och patient. 

 

8.3 Praktiska implikationer 

Läkemedelsanvändning bland sjuka äldre kan innebära en del svårigheter, med tanke på deras 

tillstånd och åldersförändringar. Många olika faktorer samspelar och bidrar till att äldre blir 

mer benägna att drabbas av negativa effekter. Eftersom sjuksköterskan står närmare patienten 

än läkaren som ordinerar och är den som administrerar läkemedel, är det viktigt att vara 

delaktig för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. Lim, Chiu, Dohrmann och Tan 

(2010) belyser sjuksköterskans brister i farmakologisk kunskap som medför att 

biverkningsrisken hos multimedicinerade äldre lättare kan förbises. Lim et al. (2010) 

synliggör även sjuksköterskornas positiva inställning till implementering av ny kunskap som 

kunde förbättra läkemedelsanvändning hos äldre med polyfarmaci. Detta skulle medföra 

bättre insikt över vilka läkemedel som kan vara olämpliga och vikten av uppsikt och 

ifrågasättande.  

 

8.4 Slutlig reflektion  

Med hög ålder och samsjuklighet tillkommer även polyfarmaci. Det är ett begrepp som har 

flera definitioner, men vanligtvis används i avseende att redogöra för användning av för högt 

antal läkemedel eller när valet av läkemedel som föreskrivs anses vara olämpligt. Med tanke 

på att polyfarmaci förekommer bland äldre i hög grad, finns det en viss risk att betrakta detta 

fenomen som något som hör till åldrandet och effektiv behandling av äldre. Ett sådant synsätt, 

som betraktar äldre som en homogen grupp, kan innebära att förneka den äldre patientens 

lidande, vilket går emot vårdandets utgångspunkt där människans individualitet ska 

prioriteras. Detta kan göra det svårt att definiera och identifiera polyfarmaci hos äldre. 

Svårigheten ligger också i sambandet mellan en rad olika faktorer, där polyfarmaci, i många 

fall, anges som en riskfaktor i mängden och inte som unik orsak till olika problem.  

 Resultatet som framkommer i vår litteraturöversikt visar att polyfarmaci kan antingen 

delvis eller direkt kopplas som orsak till flera olika omvårdnadsproblem. Genom att 

identifiera förekomsten av polyfarmaci och dess inverkan på äldres hälsa, skapas det 

förutsättningar för att, i omvårdnaden av äldre, kunna minimera eller förebygga riskerna som 

kan leda till olika konsekvenser.  

 Högre kompetens om äldre och läkemedel behövs eftersom en del av sjuksköterskans 

dagliga arbetsrutiner, särskilt inom vård av äldre, innebär att administrera olika läkemedel till 
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flera patienter. Åtgärder i bemärkelsen av kontroll och genomgång av patientens 

medicinering, samt observation av eventuella biverkningar är en del av sjuksköterskans 

ansvarsområde. Bedömning av patientens risker, problem och resurser i samband med 

läkemedelsbehandling är nödvändiga för att kunna tillämpa effektiva omvårdnadsåtgärder 

som främjar patientens säkerhet och välbefinnande. Efter denna litteraturöversikt anser vi att 

det finns behov av ytterligare studier som uppmärksammar specifika omvårdnadsproblem i 

samband med polyfarmaci. 
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Av 141 deltagare som 

skadades, fick 95 lindriga 

skador och 46 fick svåra 

skador.  

Fallens dynamik och 

läkemedelsinteraktioner 

mellan specifika 

läkemedel verkade 

representera en risk för 

skador. 

Björkelund, K. B., 

Hommel, A., 

Thorngren, K. G., 

Gustafson, L., Larsson, 

S. & Lundberg, D. 

Reducing delirium in 

elderly patients with hip 

fracture: 

A multi-factorial 

intervention study. 

2010, Sverige, The 

Acta Anaesthesiologica 

Scandinavica 

Foundation 

Att undersöka 

faktorer som 

kännetecknar, 

respektive minskar 

förekomsten av 

delirium 

hos äldre patienter med 

höftfraktur, kognitivt 

intakta vid intagning 

till sjukhus.  

 

Studie med 

kvasiexperiment 

metod. Totalt 263 äldre 

patienter följdes upp 

mellan april 2003 och 

april 2004. Bedömning 

för kognitiv försämring 

och delirium gjordes 

inom 30 min respektive 

inom 4 timmar efter 

ankomst till 

akutmottagningen. 

Bedömningarna gjordes 

med hjälp av olika 

Antalet patienter som 

utvecklade delirium 

under sjukhusvistelsen 

var 74 stycken. Dessa 

patienter var statistiskt 

äldre, oftare 

hade mer än 4 

receptbelagda läkemedel 

vid intagningen och var 

mindre bra på att göra 

olika tester. 
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mätinstrument och 

tester. 

Cárdenas-Valladolid, J., 

Martín-Madrazo, C., 

Salinero-Fort, M. A., 

Carrillo de-Santa Pau, 

E.,Abánades-Herranz, 

J. C. & de Burgos-

Lunar, C. 

Prevalence of adherence 

to treatment in 

homebound elderly 

people in primary health 

care. A descriptive, 

cross sectional, 

multicentre study. 

2010, Spanien, Drugs 

Aging. 

Att bedöma 

förekomsten av 

terapeutisk följsamhet 

hos hembundna äldre 

patienter med 

polyfarmaci och att och 

studera faktorer 

associerade med 

följsamhet. 

Deskriptiv 

tvärsnittstudie utförd 

mellan januari och 

mars 2009. 305 

hembundna äldre 

patienter med 

polyfarmaci (mer än 

fyra läkemedel) och 22 

vårdgivare 

inkluderades. 

Datainsamling skedde 

med strukturerade 

intervjuer av 

patienterna och deras 

vårdgivare.  

Utvärdering av grad av 

oberoende, kognitiv 

förmåga, kunskap om 

sjukdom genomfördes. 

Data med avseende på 

professionella 

vårdgivares åsikter om 

patienternas följsamhet 

till behandlingen 

insamlades.  

Frekvensen av 

följsamhet uträknades 

med hjälp av Morisky-

Green test. All data och 

variabler bearbetades 

Följsamhet till 

behandlingen förekom 

hos 65,7 % av deltagarna. 

Graden av följsamheten 

sjönk till 59,5 % när 

patienten hade själv 

ansvaret för 

medicineringen och steg 

till 68,2 % när ansvaret 

låg hos en vårdgivare. De 

variablerna som var mest 

associerade till bristande 

följsamhet var nedsatt 

hörsel och 

vårdbelastningen bland 

vårdgivarna. En stark 

tendens till bristande 

följsamhet kunde 

observeras bland 

patienter under 85 år med 

fler än nio läkemedel, 

mild kognitiv nedsättning 

och patienter, dock inte 

statistiskt signifikanta. 
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med hjälp av en 

statistisk analys. 

Damián, J., Pastor-

Barriuso, R., 

Vaderrama-Gama, E. & 

de Pedro-Cuesta, J. 

Factors associated with 

falls among older adults 

living in institutions. 

2013, Spanien, BMC 

Geriatrics. 

Att mäta frekvensen av 

fallen och associerade 

faktorer hos äldre 

personer boende på 

institutioner. 

Data erhölls från en 

undersökning om ett 

probabilistiskt urval av 

733 invånare från 

institutioner i Madrid i 

åldern ≥ 65 år mellan 

1998-1999. Invånare 

och deras vårdgivare 

intervjuades. 

Fallfrekvensen 

beräknades baserat på 

antalet rapporterade fall 

de senaste 30 dagarna. 

Fallfrekvens uppgick till 

2,4 fall per invånare och 

år.  

Antal sjukdomar var den 

främsta riskfaktorn för 

fall i denna population av 

institutionaliserade äldre 

personer.  

Andra variabler som är 

förknippade med fall, var 

urininkontinens, 

användning av 

antidepressiva läkemedel, 

arytmier och 

polyfarmaci. 

Freeland, K., 

Thompson, A., Zhao, 

Y., Leal, J. Mauldin, P. 

& Moran, W. 

Medication Use and 

Associated Risk of 

Falling in a Geriatric 

Outpatient Population. 

2012, USA, The 

Annals of 

Pharmacotherapy. 

Att fastställa mediciner 

som mest används i 

åldern 65 år eller äldre, 

med särskild inriktning 

på typ eller antal 

läkemedel som oftast 

förknippas med flera 

fall eller fall med 

skada. 

Totalt 118 patienter i 

åldern 65 år eller äldre 

som tog 4 eller fler 

mediciner ingick i 

studien.  

Deltagarna hade 

upplevt minst ett fall 

under de senaste 12 

månaderna.  

Uppgifter från 

öppenvårdsklinik 

avseende kön, ålder, 

ras, diagnoser, 

mediciner, antalet och 

typen av fall 

Bland 116 patienter 

visades betydande 

fallrisk i samband med 

tilläggning av läkemedel. 

Enligt patienternas 

upplevelse, ökade 

fallrisken med 14 % vid 

tillägg av varje 

läkemedel. 
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granskades under en 

13-månadersperiod. 

Heuberger, A. & 

Caudell, K. 

Polypharmacy and 

nutritional status in 

older adults. A cross-

sectional study. 

2011, USA, Drugs 

Aging. 

Att undersöka 

nutritionsstatus, 

användning av 

mediciner och 

narkotikarelaterade 

näringsinteraktioner 

hos äldre vuxna. 

Tvärsnittstudie. 

Undersökning baserad 

på intervjuer av 1065 

personer äldre än 65 år 

inom kommunala 

gruppboenden. 

Datainsamlig skedde 

mellan 1998-2001 och 

2004-2007, där 

information om 

demografi, 

nutritionsstatus, 

sjukdomshistoria och 

medicinering erhölls. 

Analys utfördes med 

hjälp av olika 

statistiska metoder. 

462 av deltagarna 

exponerades för 

polyfarmaci, varav 236 

använde mer än fem 

läkemedel. Intaget av 

fiber 

var omvänt korrelerad 

med ökande 

antal mediciner, medan 

kolesterol, glukos och 

natrium positivt 

associerade med ökad 

läkemedelsanvändning.  

Även minskat intag av 

fettlösliga vitaminer 

associerades med ökat 

antal mediciner. 

Jyrkkä, J., Enlund, H., 

Lavikainen, P., Sulkava, 

R. & Hartikainen, S. 

 

 

 

 

Association of 

polypharmacy with 

nutritional status, 

functional ability and 

cognitive capacity over 

a three year period in 

elderly population. 

2011, Finland, 

Pharmacoepidemiology 

And Drug Safety. 

Att bestämma 

sambandet mellan 

polyfarmaci, 

nutritionsstatus, 

funktion och 

kognitivförmåga bland 

äldre personer. 

Prospektiv kohortstudie 

som innefattade 294 

deltagare 75 år och 

äldre under en 

treårsperiod mellan 

2004 och 2007. En 

mixad linjär metod 

användes för analys av 

polyfarmacins 

påverkan av mini 

nutritional assessment 

(MNA-SF), aktiviteter i 

det dagliga livet (ADL) 

Överdriven polyfarmaci 

(mer än tio läkemedel) 

var associerad med 

försämrad 

nutritionsstatus, 

funktions- och kognitiv 

förmåga jämfört med 

äldre i gruppen utan 

polyfarmaci (0-5 

läkemedel). 



36 
 

och mini mental status 

examination (MMSE). 

Russell, M., Hill, K., 

Blackberry, I., Day, L. 

& Dharmage, S. 

Falls risk and functional 

decline in older fallers 

discharged directly from 

emergency departments. 

2006, Australien, 

Journal of gerontology 

Series A: Biological 

Sciences & Medical 

Sciences. 

Att beskriva 

förekomsten av 

riskfaktorer för 

fallolyckor associerade 

med drabbade äldre 

som söker vård på 

akutmottagningen, 

samt att identifiera 

faktorerna förknippade 

med 

funktionsnedsättning 

efter utskrivning. 

Tvärsnittstudie med 

300 kommunboende 

personer i åldern 60 år 

och äldre.  

Den genomsnittliga 

åldern för individerna 

var 77 år.  

Deltagare sökte 

akutsjukvård efter en 

fallolycka och skrevs 

direkt ut till hemmet. 

En bedömning gjordes 

hemma efter 

utskrivning som 

inkluderade frekvens av 

fall, riskfaktorer, 

identifiering av 

funktionsnedsättning 

och olika mätningar 

med avseende på 

balans, gångförmåga, 

depression och fallets 

effekt. 

91 % av deltagarna som 

sökte vård, erhöll skador 

efter fallolyckan. 

Vanligaste faktorer för 

fallrisk identifierades vid 

bedömningen hemma 

visade sig vara 

polyfarmaci, risker 

hemma, nedsatt balans 

och artrit. En 

funktionsnedsättning 

rapporterades av 105 

deltagare.  

Rifkin, D. E., Laws, M. 

B., Rao, M., 

Balakrishnan, V. S., 

Sarnak, M. J. & Wilson, 

I. B. 

Medication adherence 

behavior and priorities 

among older adults with 

CKD: A semistructured 

interview study. 

2010, USA, American 

Journal Of Kidney 

Diseases. 

Att utforska 

betydelsefulla teman 

omkring 

läkemedelsanvändning 

och följsamhet hos 

äldre patienter med 

njursjukdom. 

Kvalitativ studie med 

20 patienter med 

njursjukdom som 

behandlades med 

polyfarmaci. Patienter 

som inkluderades var 

över 55 år och 

Det framkom fyra 

ledande teman som 

delades i: oro för 

polyfarmaci, prioritering 

av medicineringen, 

kommunikation 

angående biverkningar 
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genomsnittliga åldern 

för samtliga var 72 år. 

Informationen 

insamlades med hjälp 

av semistrukturerade 

intervjuer. All data 

transkriberades och 

genomlästes för 

kategorisering av olika 

teman som framkom. 

Författarna använde sig 

av en pragmatiskt och 

etnografiskt 

tillvägagångssätt för 

identifiering och 

organisering av 

narrativa teman. 

och medicinska beslut 

och hinder för diskussion 

om följsamhet med 

läkaren. Den bristande 

följsamheten i 

behandlingen kunde 

kopplas till patienternas 

oro för risken av 

polyfarmaci och dess 

negativa effekter. 

Toffanello, E-D., 

Inelmen, E-M., 

Imoscopi, A., 

Perissinotto, E., Coin, 

A., Miotto, F., Donini, 

L-M., Cucinotta, D., 

Barbagallo, M., 

Manzato, E. & Sergi, G. 

Taste loss in 

hospitalized 

multimorbid elderly 

subjects.  

2013, Italien, Clinical 

Interventions In Aging. 

Att undersöka 

smakupplevelsen hos 

äldre inlagda patienter 

jämfört med friska, 

icke-inlagda äldre 

individer och att 

identifiera potentiella 

faktorer för 

smakförlust. 

Observationsstudie 

innefattande 55 äldre 

patienter liggande på en 

akut geriatrisk 

avdelning och 41 icke-

inlagda personer över 

65 år.   

Data samlades in på 

kost, hälsa, kognitiva 

och funktionella status 

för alla deltagare. 

Smakupplevelsen 

bedömdes med 

vattenlösningar som 

representerade 

Inneliggande patienter 

hade betydligt svårare att 

känna igen smaken av 

citronsyra. Hög ålder 

(>75 år) och polyfarmaci 

med fler än fyra 

läkemedel var associerad 

med ökad risk för nedsatt 

smakupplevelse med 

avseende på sur smak. 
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smakerna söt, salt, surt 

och beskt. 

Ulfvarson, J., Adami, J., 

Bardage, C., von Bahr, 

C. & Wredling, R. 

Drug use and perceived 

health in recently 

hospitalized older 

people 

2005, Sverige, British 

Journal Of Community 

Nursing. 

Att analysera 

kongruensen mellan 

patientens 

självrapporterade bruk 

av läkemedel och 

journalsystemet, samt 

relationen till upplevd 

hälsa bland äldre 

patienter nyligen 

utskrivna från 

sjukhuset. 

200 patienter över 65 år 

nyligen utskrivna från 

en medicinavdelning 

med minst ett ordinerat 

läkemedel ingick i 

studien.  

Data insamlades med 

hjälp av strukturerade 

frågor i en intervju en 

vecka efter 

utskrivningen. 

Analysen genomfördes 

med en multinominal 

logistisk 

regressionsmodell. 

60 patienter rapporterade 

en 

läkemedelsanvändning 

som överensstämde med 

journalen. 84 patienter 

rapporterade flera 

mediciner och 54 

patienter rapporterade 

färre mediciner än de 

som var ordinerade i 

journalen. 

Voyer, P., McCusker, J., 

Cole, M. G., St- 

Jacques, S. & 

Khomenko, L. 

Factors associated with 

delirium severity among 

older patients. 

2006, Kanada, Journal 

of Clinical Nursing. 

Att bestämma huruvida 

faktorer associerade 

med delirium varierade 

beroende på hur 

allvarligt delirium 

upplevs av äldre 

patienter. 

 

Sekundär analysstudie 

av 104 inneliggande 

äldre patienter nyligen 

intagna till en 

akutvårdavdelning.  

Vid intagning 

bedömdes patienterna 

för delirium och 

svårighetsgraden av 

deliriumsymtom genom 

användning av olika 

mätinstrument. 

 

Av 71 förvirrade äldre 

hade 32 måttligt-svårt 

delirium medan 39 hade 

milt delirium. Svår 

sjukdom vid tiden för 

sjukhusvistelse och låg 

självständighet i dagliga 

aktiviteter var kopplade 

till måttligt-svårt 

delirium. Äldre patienter 

med milt delirium 

använde fler läkemedel, 

särskilt narkotikaklassade 

än de med måttligt-svårt 

delirium. 
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