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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Äldre personer över 65 år står för största delen av läkemedelskonsumtionen i 

Sverige. Läkemedelsanvändningen har ökat kraftigt och syns främst bland 

äldre på särskilda boende. Sannolikheten att drabbas av biverkningar bland 

äldre ökar ju fler läkemedel en person använder. Att flera äldre vårdas på 

sjukhus som ett resultat av effekter av olika läkemedel tyder på ett stort 

behov av information och undervisning i läkemedelshantering. Detta ställer 

allt högre krav på sjuksköterskans roll med avseende på 

läkemedelsinformation på särskilda boenden. 

 

Syfte: 
Att beskriva sjuksköterskors syn på äldres läkemedelsinformation inom 

särskilda boenden.  

 

Metod: Uppsatsen har genomförts som en intervjustudie med kvalitativ design och 

omfattar intervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor. Samtliga deltagare 

arbetar på olika särskilda boenden inom Stockholmsområdet. Metoden för 

analysen var en induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: 
Resultatet består av fyra huvudteman med tillhörande sju teman.  

Huvudteman indelas i Betydelsefulla aspekter inför läkemedelsinformation, 

Äldres intresse att få information styr vilken uppmärksamhet och tid de får, 

Tidsbrist och stress påverkar förmågan att ge och ta emot information och 

Sjuksköterskans etiska och moraliska reflektioner.  

 

Diskussion: Det kognitiva hälsotillståndet hos de äldre verkade vara avgörande för hur 

och om informationen skulle ges. Sjuksköterskornas möjlighet och sätt att 

informera de äldre påverkades även av andra faktorer. Många av 

svårigheterna som hindrade en adekvat kommunikation i samband med 

läkemedelsinformation var mest kopplade till sjuksköterskans höga 

arbetsbelastning och tidsbrist.  

 

Nyckelord: Äldre, sjuksköterska, läkemedelsinformation, särskilt boende.  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Elderly over age 65 account for the majority of drug consumption in 

Sweden. Medication usage has increased dramatically and is visible mainly 

among the elderly in sheltered accommodations. Adverse events among the 

elderly increases the more medications a person uses. Several older people 

are admitted to hospital as a result of the effects of different drugs. This 

suggests a great need for information and education in medication 

management. This places increasing demands on the nurse's role with regard 

to drug information on specific accommodations. 

 

Aim: 
To describe nurses' views on older people's drug information in sheltered 

accommodations. 

 

Method: This thesis was conducted as a qualitative interview study and included 

interviews of six registered nurses. All participants are working on various 

sheltered accommodation in the Stockholm area. The method of analysis 

was an inductive qualitative content analysis. 

 

Results: The result consists of four main themes with seven themes. The main 

themes are Important aspects for drug information, Older people's interest 

to get information controls the attention and time they get, Lack of time and 

stress affects the ability to give and receive information and Nurse's ethical 

and moral reflections. 

 

Discussions: The cognitive health in older people seemed to be decisive for whether and 

how the information would be given. Nurse’s way to inform the elderly was 

also influenced by other factors. Many of the difficulties that prevented an 

adequate communication in conjunction with drug information were most 

related to the nurse's workload and time limitations. 

 

Keywords: Elderly, nurse, drug information, sheltered accommodations.  
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1 Inledning 

Trots att äldres höga läkemedelskonsumtion är ett känt problem och flera studier visar dess 

negativa konsekvenser, har förskrivningen av mediciner till äldre ökat. Resultatet blir en ökad 

risk för biverkningar och interaktioner bland sjuka äldre som leder till allt fler 

sjukhusvistelser. Ämnet i följande arbete fokuserar på sjuksköterskors syn på 

läkemedelsinformation och äldre på särskilda boenden. Detta område omfattar bland annat 

äldres informationsbehov, hur detta uttrycks, samt sjuksköterskans roll i hur 

informationsöverföringen sker. 

 Många äldre upplever en kommunikationsbrist i samband med läkemedelsbehandlingen, 

där de får lite eller ingen information om effekter och biverkningar. Den informationen som 

sjuksköterskan ger stämmer inte alltid med informationen patienten uppfattar eller vill ha. 

Äldre patienters brist på information och kunskap om sina läkemedel kan leda till 

felaktigheter i behandlingen och biverkningar som kan dämpas med ytterligare läkemedel och 

orsaka lidande för patienten. En alltmer ökning av läkemedelsanvändning ställer höga krav på 

sjuksköterskans kompetens med avseende på äldre och läkemedel och hans/hennes 

kommunikationsförmåga för information och utbildning. Detta är grundläggande för att 

involvera äldre individer att tidigt identifiera förändringar som kan orsakas av 

läkemedelsbehandlingen och som kan påverka deras hälsa och välbefinnande negativt.   

 

2 Bakgrund  

2.1 Äldre och läkemedelsanvändning 

En vanlig definition av äldre utgår från den kronologiska åldern, där äldregruppen kan indelas 

i yngre äldre, med en ålder från 65 till 79 år och äldre, som personer över 80 år (Josefsson, 

2009). Kragh (2005) definierar äldre som personer över 65 år och stödjer sig av andra studier 

som behandlar äldre människor. Detta arbete kommer därför att referera till äldre som 

personer över 65 år. Enligt Josefsson (2009) sätts gränsen vid 65 år, då den vanligaste 

pensionsålder börjar.  

 Den äldre befolkningen har ökat de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån (2012) 

tyder nya prognoser på en alltmer snabbare tillväxt av den äldre populationen världen över.  

En alltmer ökande medellivslängd leder till en ökad risk för flera sjukdomar med stigande 

ålder och därmed ett ökat antal läkemedel (Hovstadius, Hovstadius, Astrand & Petersson 

2010; Slabaugh, Maio, Templin & Abouzaid, 2010). Äldre personer över 65 år står för största 

delen av läkemedelskonsumtionen i Sverige (SBU, 2009). Användning av många läkemedel 
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benämns som polyfarmaci och är något som är vanligt förekommande bland äldre (Finne-

Soveri, Noro & Björkgren, 2004; Morandi et al., 2013; Sergi, DeRui, Sarti & Manzato, 2011; 

Wooten & Galavis, 2005). Enligt SBU (2009) har läkemedelsanvändningen ökat kraftigt de 

senaste åren bland äldre och visas mest påtagligt bland äldre bosatta på olika särskilda 

boende. En bidragande orsak till den ökade användning av läkemedel kan vara introduktionen 

av nya läkemedel, vilket ger större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar. Detta kan, 

å andra sidan medföra en ökad risk för läkemedelsrelaterade komplikationer som biverkningar 

och interaktioner. Den så kallad förskrivningskaskaden innebär att biverkningar orsakade av 

ett läkemedel kan tolkas som nya symptom och behandlas därefter, med ytterligare läkemedel, 

vilket kan i sin tur öka de negativa effekterna med risk för ytterligare läkemedelsreaktioner 

(Kalisch, Caughey, Roughead & Gilbert, 2011). Statistiken visar att äldre ordineras i medeltal 

åtta till tio läkemedel per person (SBU, 2009). 

 Sannolikheten att drabbas av biverkningar bland äldre ökar ju fler läkemedel en person 

använder (Hanlon et al., 2006), jämsides leder detta till en ökad risk för användning av 

olämpliga läkemedel för äldre eller skadliga läkemedelskombinationer (Radosevic, Gantumur 

& Vlahovic-Palcevski, 2008). Detta medför, förutom en ökande ekonomisk kostnad för 

samhället, även äldre människors lidande i form av längre vårdtider och sjukhusvård, 

samtidigt som läkemedel förskrivs på felaktiga grunder (Liu, Argento & Skudlarska, 2009). 

Kalisch et al. (2011) benämner äldre som en grupp med högre risk att drabbas av felaktiga 

förskrivningar med tanke på den höga läkemedelskonsumtion som förekommer bland dem. 

Enligt Socialstyrelsen (2010a) utgör läkemedelsrelaterade problem, främst biverkningar, ofta 

orsak till sjukhusvård. Hanlon et al. (2006) anger att en tredjedel av utskrivna äldre patienter 

rapporterar minst en biverkning som kunde ha förhindrats, kort efter hemgång.  Även andra 

studier påpekar förekomsten av biverkningar som orsakas av interaktioner som kräver 

sjukvård bland personer äldre än 65 år (Bourgeois, Shannon, Valim & Mandl 2010; Roque et 

al., 2012).  

 

2.1.1 Åldersförändringar och läkemedel 

Med stigande ålder försämras olika fysiologiska funktioner som ökar risken att drabbas för 

oönskade effekter av läkemedel. Dessa åldersförändringar påverkar hur läkemedel absorberas, 

fördelas och elimineras, vilket kan medföra negativa eller oväntade effekter av 

läkemedelsbehandlingen genom att läkemedelseffekterna förstärks eller förlängs (Stegemann 

et al., 2010).   
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 Förutom en nedsatt organfunktion minskar även muskelmassan och vattenmängden i 

kroppen med stigande ålder, samtidigt som fettmassan ökar. Detta påverkar 

fördelningsvolymen av olika läkemedel, vilket ökar halveringstiden och därmed gör att det tar 

längre tid för kroppen att eliminera läkemedel (Dehlin & Rundgren, 2000). Enligt Kragh 

(2005) bidrar dessa fysiologiska förändringar att äldre löper större risk att drabbas av 

biverkningar som kan leda till bland annat förvirring och fall.   

 

2.2 Särskilt boende 

Särskilt boende beskrivs av Silfverberg (2007) som ett samlingsnamn för den typen av 

boendeform som kommunen har att erbjuda. Den hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilda 

boendeformer betraktas som öppen hälso- och sjukvård och omfattar ansvaret för 

hemsjukvård i den enskildes hem (Sveriges Riksdag, 1998). Särskilda boenden introducerades 

i samband med ädelreformen 1992 som alternativ till ordinärt boende, där äldre människor 

med särskilda behov fick möjlighet att få vård och service vid behov i sitt hem. Med 

ädelreformen fick kommunerna ansvaret för medicinsk vård, något som hörde till landstingets 

område. Den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder täcker insatser som utförs av 

sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. Insatser 

som utövas av läkare hör till landstingets ansvar (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Josefsson 

(2009) kan kommunen anställa läkare eller skriva avtal för enklare tillgång. Detta innebär att 

läkaren agerar konsultativt och tillkallas av ansvarig sjuksköterska när patientens tillstånd 

kräver det (Karlsson, Nilsson & Ekman, 2006; Socialstyrelsen, 2006). 

 Thorslund och Larsson (2002) skriver att anledningen som gör att äldre flyttar in till ett 

särskilt boende är förändrade omständigheter i livet i form av demens och multisjuklighet. 

Dessa personer har svårt att klara sig i ett eget boende trots omfattande insatser från 

hemtjänsten eller hemsjukvård. Även Johnson (2001) nämner sviktande funktionell eller 

kognitiv förmåga, men även multisjuklighet som en vanlig orsak till inflyttning till särskilt 

boende. 

 

2.2.1 Sjuksköterskans ansvar  

Efter att ädelreformen infördes 1992 fick kommunerna ett samlat ansvar att erbjuda hälso- och 

sjukvård på sjuksköterskenivån medan insatser på läkarnivå fortsatte att ligga inom 

landstinget. Tjänstgörande sjuksköterskor med anställningar inom kommunen skulle sörja för 

hälso- och sjukvård i särskilda boende, korttidsvård och dagvårdsaktiviteter. Sjuksköterskans 

ansvar omfattar inte bara att observera vilka behov den äldre personen har, utom även 
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närståendes behov. Sjuksköterskan ska dessutom utföra uppföljningar och utvärderingar av 

vidtagna åtgärder för att kunna agera utifrån resultat som har god effekt (Josefsson, 2009).   

 Behov av mer avancerad sjukvård har ökat sedan ädelreformen, vilket har lett till att 

personalens yrkesroller och arbetssituation även ändrats (Josefsson, 2009). Samtidigt 

framhävs i Socialstyrelsen (2007) ett allt större behov av avancerad hälso- och sjukvård sedan 

ädelreformen infördes, vilket tyder på att alltmer ansvar läggs på sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan har oftast en alltmer konsultativ roll, vilket skapar ett större ansvar eftersom 

omvårdnadspersonalen som bedömer när han/hon ska tillkallas saknar många gånger 

tillräcklig kunskap eller utbildning att tolka avvikelser eller tecken på sjukdom. 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 Ädelreformen bidrog till förändringar i sjuksköterskors arbetssituation inom den 

kommunala äldreomsorgen genom att på egen hand göra mer självständiga bedömningar och 

ansvara för ett större antal patienter (Kapborg & Svensson, 1999; Karlsson et al., 2006). 

Karlsson et al. (2006) belyser i sin studie förväntningarna läkarna har på sjuksköterskan med 

avseende att göra korrekta bedömningar om när läkaren behöver tillkallas eller inte.  

 En tilltagande läkemedelsanvändning i kombination med åldersförändringar och sjuklighet 

medför en ökad risk för biverkningar och interaktioner. Detta ställer krav på sjuksköterskans 

förmåga att identifiera risker och förebygga dessa med hjälp av utbildning och information. I 

sjuksköterskans roll ingår att ha förmåga att försöka hejda komplikationer i samband med 

sjukdom och behandling och även att utvärdera resultatet av olika behandlingar 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta styrks även av kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskor inom vård av äldre (Riksföreningen för sjuksköterskan inom 

äldrevård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskans kunskaper om äldre och 

läkemedel är väsentliga för att lättare identifiera skillnader mellan det normala åldrandet och 

sjukdomar som drabbar äldre och känna igen även svaga biverkningar, då dessa långsiktigt 

kan leda till livshotande skador för patienten. Josefsson (2009) lyfter fram den stora bristen av 

platser på särskilda boenden i jämförelse med behovet och ökat antal äldre. Detta medför att 

allt sjukare äldre prioriteras en plats i dessa boendeformer, vilket ställer allt högre krav på 

kompetensen hos sjuksköterskan och övrig personal (Karlsson et al., 2006). 

 Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl och Kihlgren (2003) lyfter fram sjuksköterskors komplexa 

roll inom den kommunala äldreomsorgen och påpekar behovet av en ökad kompetens och 

förtydligande av sjuksköterskans arbetsuppgifter, vilket ökar tryggheten i själva yrkesrollen. 

Samtidigt påpekar Josefsson, Sonde och Wahlin (2007) att det finns ett stort behov av 

kompetensutveckling bland sjuksköterskor inom äldreomsorgen för att därmed kunna öka 
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kvaliteten och säkerheten. En viktig punkt i detta mål är att öka antalet sjuksköterskor med 

specialistkompetens. Utifrån studiens inriktning definieras därför sjuksköterskor i uppsatsen 

som specialistsjuksköterskor inom vård av äldre.  

 

2.2.2 Läkemedelshantering inom särskilda boenden 

Som en följd av den tunga arbetsbelastningen som sjuksköterskan har och ett större antal äldre 

att ansvara för får sjuksköterskan delegera en del uppgifter till övrig personal. Administrering 

av läkemedel är en sådan uppgift som delegeras inom särskilt boende (Kapborg & Svensson, 

1999).  Ett delegeringsbeslut måste alltid baseras på den grundläggande principen om skydd 

för allmänheten (Mueller & Vogelsmeier, 2013). Detta innebär att delegering av 

arbetsuppgifter får endast ske om detta är förenligt med en god och säker vård (SOSFS 

1997:14, 7 §) och inte som ett sätt att lösa problem som ligger på organisatorisk nivå, i form 

av tids- eller personalbrist. Trots detta förekommer det att delegering för administrering av 

läkemedel används som ett sätt att minska arbetsbördan. Craftman, von Strauss, Rudberg och 

Westerbotn (2013) lyfter fram detta och belyser sjuksköterskors syn på delegeringsbeslut i 

samband med arbetsbördan. Trots att det är frivilligt att delegera eller ta på sig en delegerad 

arbetsuppgift kräver arbetssituationen många gånger att sjuksköterskan delegerar uppgifter för 

att verksamheten ska fungera.  

 Ett mindre antal sjuksköterskor på plats medför att sjuksköterskan måste förlita sig på att 

personalen som arbetar närmare den äldre gör korrekta bedömningar med avseende på 

administrering av läkemedel vid behov eller bedömning av läkemedelseffekter. Detta blir en 

svår uppgift för sjuksköterskan då många undersköterskor eller vårdbiträden som ansvarar för 

administrering av läkemedel saknar yrkesanpassad utbildning, vilket medför en stor risk för 

fel i läkemedelshantering. Trots detta är det vanligt förekommande att sjuksköterskan 

delegerar uppgiften till personalen (Josefsson, 2009). Kapborg och Svensson (1999) belyser 

vanligt förekommande brister i hantering av läkemedel som inbegriper administrering av fel 

läkemedel eller för stora doser. Dessa fel begås oftast av personalen som får uppgiften 

delegerad. 

 Som ett sätt att öka säkerheten i samband med läkemedelshantering i Sverige har Apoteket 

AB utvecklat systemet Apo-dos (Nordling, Carlsten & Ragnarson Tennvall, 2009). 

Författarna beskriver systemet som utformat för personer som inte kan hantera sina läkemedel 

på egen hand. Läkemedelsdoserna kommer förpackade i personliga påsar markerade med 

datum, namn och tid för de ordinerade läkemedlen. Trots att Apo-dos systemet infördes som 

ett sätt att minska förekomst av fel i samband med läkemedelshantering saknas vetenskapliga 
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belägg som bekräftar dessa effekter (Nordling et al., 2009). En annan metod som används för 

att öka patientsäkerheten i samband med långvariga läkemedelsbehandlingar är 

läkemedelsgenomgångar. Läkemedelsgenomgångar kan förhindra att patienten använder 

läkemedel som inte längre är nödvändiga, är olämpliga för äldre, orsakar biverkningar eller 

som kan påverka andra mediciner (Socialstyrelsen, 2014). Midlöv (2006, refererad i Nordling 

et al., 2009) lyfter fram förekomst av fel i samband med förflyttningar mellan sjukhus och 

särskilt boende, där ändringar i läkemedelsordinationer inte alltid framläggs korrekt mellan 

olika vårdgivare. Dessa fel medför risker som hotar patienternas hälsotillstånd och leder i 

värsta fall till sjukvårdskontakt kort efter utskrivning (Midlöv, Deierborg, Holmdahl, Höglund 

& Eriksson, 2008). Med hjälp av läkemedelsgenomgångar kan läkemedelsrelaterade problem 

hos äldre förebyggas och åtgärdas. Tätare läkemedelsgenomgångar som förutom läkare och 

sjuksköterska, även inkluderar apotekare, skulle förhindra felaktiga läkemedelslistor och leda 

till en säkrare läkemedelsanvändning (Ghatnekar, Bondesson, Persson & Eriksson, 2013). 

 

2.2.3 Läkemedelsinformation 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ligger det i hennes ansvar att 

lära ut och informera patienten, samt att utveckla information och kommunikation inom 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans roll i den informationen som patienten 

förmedlas är grundläggande, då han/hon utgör länken mellan patient och läkare. Fastbom 

(2006) belyser sjuksköterskans viktiga uppgift i samband med läkemedelsbehandling, där 

han/hon informerar patienten om hur medicinen administreras, eventuella biverkningar, 

samtidigt som under behandlingen kunna följa upp och observera eventuella komplikationer. 

 Utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska vården utövas och 

genomföras i samråd med patienten så långt som möjligt En aktiv delaktighet i vården kräver 

dock att patienten får tillräcklig information om sitt hälsotillstånd och de behandlingsmetoder 

som finns. Sjukvårdspersonalen är därför skyldig att förse patienten med en sådan information 

som är tydlig och individanpassad. Om inte denna kan ges till patienten kan närstående ta del 

av den om inga hinder för sekretess finns (HSL, SFS 1982:763). Bristfällig information utgör 

en patientrisk. Muntlig information måste anpassas efter individens tidigare kunskaper och 

önskemål och bör kompletteras med skriftlig information så att personen lättare lär sig om sitt 

tillstånd (Arborelius, 2008). Enligt Larsson, Rahle Hasselbalch och Palm (2008) bör 

sjukvårdspersonalen erhålla kunskap och strategier att individanpassa informationen som ges 

efter patientens erfarenheter, hälsotillstånd och språklig funktion. Upprepad information i 

kombination med patientutbildning skapar goda förutsättningar för en säkrare 
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läkemedelsanvändning bland äldre som ökar möjligheterna att kontrollera och följa upp den 

ordinerade behandlingen (SBU, 2009). Det är dock grundläggande att kommunikationen 

består av dialog och mer aktivt lyssnande när patienten söker kunskap. Detta bidrar till en mer 

individanpassad information så att patienten erhåller nödvändig kunskap enligt hans/hennes 

villkor. Med detta som grund främjas patientens delaktighet och autonomi, samtidigt som 

känslan av beroende reduceras. Denna uppsats innefattar information om läkemedel i 

allmänhet och inkluderar även receptfria läkemedel. 

 

2.3 Patientens syn på läkemedelsinformationen 

Även om många äldre har god kännedom om sina läkemedel, har få personer kunskap om 

eventuella biverkningar och risker med dessa. Detta beror till stor del på kommunikationsbrist 

mellan vårdgivare och patient, där vårdgivaren inte alltid försäkrar sig att patienten har 

mottagit informationen på rätt sätt och förstått den (Modig, Kristensson, Kristensson-Ekwall, 

Rahm-Hallberg & Midlöv, 2008). Det är inte alltid att sjuksköterskan möter patientens 

informationsbehov, utan utgår från egna föreställningar om vad patienten tros vill veta 

(Harrison-Woermke & Graydon, 1993). Bristande kommunikation eller missuppfattning av 

läkemedelsordinationer kan leda till felaktigheter i behandlingen som påverkar patientens 

hälsotillstånd negativt (Larsson et al., 2008). 

 En del studier visar patientens önskan till en grundläggande information om sjukdom och 

biverkningar. Trots detta visas patientens missnöje med avseende på information beträffande 

läkemedel (Nair et al., 2002; Bowskill, Clatworthy, Parham, Rank & Horne, 2007). Patienters 

följsamhet till behandlingen påverkas av informationen de får och antal mediciner de tar. 

Många patienter prioriterar bort läkemedel de har minst förståelse för (Rifkin et al., 2010), 

vilket talar för betydelsen av en effektiv informationsöverföring, där sjuksköterskan tar i akt 

individens förmåga att ta emot och förstå den givna informationen. 

 

3 Problemformulering 

I och med att den äldre populationen fortsätter att öka, ökar även benägenheten att behandlas 

med alltfler läkemedel. Eftersom läkemedelsförskrivningar fortsätter att öka och är mest 

påtaglig inom särskilda boenden är det av största vikt att se hur äldres informationsbehov om 

läkemedel bemöts. Det finns många studier om äldre och läkemedel, men dessa omsluter 

oftast ämnen med medicinsk inriktning. Att flera äldre hamnar på sjukhus som ett resultat av 

effekter av olika läkemedel tyder på ett stort behov av information och undervisning i 
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läkemedelshantering. Detta i samband med kortare vårdtider, ställer allt högre krav på 

sjuksköterskans roll med avseende på läkemedelsinformation på särskilda boenden, där de 

boende inte har tillgång till en läkare dagligen som kan bistå med denna information.  

 

4 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors syn på äldres läkemedelsinformation inom särskilda boenden.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Joyce Travelbees teori om mellanmänsklig relation 

Enligt Travelbee (1971) har människan en tendens och förmåga att söka mening i sitt lidande 

och sin sjukdom. Det blir därför sjuksköterskans främsta uppdrag att hjälpa personen att finna 

mening och innebörd. Detta sker genom integration av evidensbaserad kunskap som 

möjliggör en god patientvård som främjar patientens förtroende för sjuksköterskan. 

 Travelbees (1971) teori om mellanmänsklig relation utgår från människan som en 

oersättlig individ.  Att se människan som unik inbegriper även att betrakta dennes upplevelser 

och behov som unika och personliga. För detta krävs en bedömning av den äldres behov, för 

att sedan anpassa omvårdnaden efter detta. Enligt Travelbee (1971) syftar omvårdnaden till att 

främja patientens hälsa och minska lidandet genom en etablerad mellanmänsklig relation där 

kommunikationen utgör en viktig grund i samspelet mellan patient och sjuksköterskan. 

Travelbee (1971) definierar kommunikation som en ömsesidig och dynamisk process som 

möjliggör mötet mellan olika individer som gör ett utbyte av tankar och åsikter. 

Sjuksköterskan måste dock vara medveten om hur kommunikationen äger rum för att på ett 

optimalt sätt främja personens välbefinnande. Detta innefattar förståelse för vad individen 

förmedlar och hur han/hon vill att kommunikationen ska ske. Dessa är viktiga egenskaper för 

att tillgodose personens individuella behov. 

 Enligt Travelbee (1971) utvecklas en mellanmänsklig relation genom olika faser som 

börjar med ett första möte, där sjuksköterska och patient etablerar relationen och börjar lära 

känna varandra för att därefter utforma det framtida samspelet mellan dem. Travelbee (1971) 

menar att i mötet måste de inblandade lämna rollerna åt sidan för att kunna mötas som två 

egna individer, därefter kan personerna mötas på samma nivå, vilket enligt Travelbee (1971) 

är en förutsättning för att åstadkomma en god omvårdnad. Travelbee (1971) benämner 

sjuksköterskans förmåga till empati och även sympati, vilket gör det möjligt för 

sjuksköterskan att leva sig in i patientens situation för att på så sätt kunna förstå dennes 
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upplevelser, tankar, reaktioner och känslor, utan risk att värdera individen eller skapa 

stereotypa föreställningar. Med detta som grund utvecklas en önskan eller behov av att hjälpa 

individen att lindra sitt lidande.  

 Travelbees teori (1971) utgör en bra grund för vidare diskussion av det valda ämnet som 

berör läkemedelsinformation och äldre, då teorin lägger fokus på människan som individ och 

tar avstånd från en generaliserande människosyn. Att se äldre som en homogen grupp riskerar 

att skapa stereotypa föreställningar som kan påverka bemötandet i omvårdnaden. Teorin 

kommer att återkopplas senare i resultatdiskussionen, främst med fokus på riskerna i ett 

generaliserande bemötande gentemot äldre som grupp och effekten av det i samband med 

information om läkemedel. Att utgå från en generaliserande syn kan ha konsekvenser för 

omvårdnaden i form av ett förnekande av personen som individ, vilket går emot vårdandets 

motiv. 

 

6 Metod 

Följande arbete har genomförts som en intervjustudie med kvalitativ design. En kvalitativ 

design är lämplig att använda när studien lägger fokus på upplevelser och erfarenheter och 

syftar till att skildra ett fenomen med hjälp av informanternas utgångspunkter (Polit & Beck, 

2008). Eftersom tanken med arbetet var att fokusera på sjuksköterskors syn baserade på 

erfarenheter av läkemedelsinformation och äldre ansågs det vara mest lämpligt att genomföra 

djupa intervjuer som metod för datainsamling för att besvara studiens syfte. Enligt Berg och 

Lune (2012) utgår den kvalitativa forskningsintervjun från informanternas livsvärld i strävan 

efter en mening. Livsvärlden består enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) av en persons upplevelser och erfarenheter i det dagliga livet och är den 

verkligheten som tas för givet instinktivt. 

 

6.1 Urval 

Insamlingen av materialet pågick mellan mars och april 2014. Deltagare som ingår i studien 

är legitimerade sjuksköterskor. Med tanke på studiens fokus på äldre människor är samtliga 

deltagare sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen. Studien omfattar intervjuer med 

sex sjuksköterskor som arbetar på fem olika särskilda boenden inom Stockholmsområdet. 

Med tanke på svårigheten att genomföra intervjuerna på grund av hög arbetsbelastning och 

personalbrist, valdes det att inte göra några ytterligare urval i form av exempelvis ålder, kön 

eller arbetslivserfarenhet hos deltagarna. Samtliga deltagare har arbetat inom äldreomsorg 
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mellan två till 20 år och två av dessa hade arbetat på den berörda enheten i mindre än ett år. 

Två av sjuksköterskorna hade tidigare erfarenhet av primärvård och var utbildade 

distriktssjuksköterskor.  

 

6.2 Datainsamling 

Inledningsvis kontaktades enhetscheferna via telefon och mail för att informeras om studiens 

syfte och upplägg. Varje enhetschef tilldelades en skriftlig förfrågan för genomförandet av 

studien. Efter att ha fått namn på tänkbara deltagare mailades en förfrågan till dem, som sedan 

kontaktades via telefon för överenskommelse om tider för intervjuerna. 

 Två pilotintervjuer utfördes till en början, men bristande innehåll ledde till en omarbetning 

av metoden med avseende på triggerfråga och intervjuteknik. Efter bearbetning av metoden 

startades övriga intervjuer med frågan Kan du beskriva en situation där du upplevde att 

läkemedelsinformationen inte har fungerat? Intervjuerna fortsatte sedan vidare med öppna 

följdfrågor beroende på informanternas svar. Med öppna intervjufrågor som grund kan 

informanterna återge sina egna upplevelser utifrån olika frågeställningar, utan risk att deras 

svar begränsas (Graneheim & Lundman, 2004). Informanterna får då möjlighet att berätta om 

olika upplevelser med egna ord och utifrån egna perspektiv för att skapa en djupare förståelse 

av ett fenomen. Samtidigt påpekar Berg och Lune (2012) vikten av att vara förberedd med 

grundfrågor som kan användas i nästan alla ämnesområden. Intervjun avslutades med frågan 

på vilket sätt tror du att läkemedelsinformationen till äldre kan förbättras? 

 Intervjuerna varade mellan 28 och 56 minuter exklusive inledning. Dessa spelades in med 

hjälp av två inspelningsenheter för att underlätta bearbetningen och transkriberades efteråt. 

Samtliga intervjuer ägde rum på deltagarnas arbetsplats och under arbetstid. En av 

intervjuerna fick genomföras på sjuksköterskeexpeditionen och en av deltagarna var tvungen 

att ha telefonen på, vilket ökade risken att bli avbruten. Övriga intervjuer kunde genomföras i 

en ostörd miljö. 

 

6.3 Analys 

Metoden som användes för analysen var en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys beskrivs av Berg och Lune (2012) som en systematisk, objektiv och detaljerad 

granskning av ett material, i syfte att identifiera dess innehåll för att komma fram till en 

rymlig beskrivning av ett fenomen. Enligt Elo och Kyngäs (2008) anses kvalitativ 

innehållsanalys vara en relevant metod att bearbeta material inom omvårdnadsforskning. 

Inom omvårdnadsforskning används en kvalitativ innehållsanalys som inriktar sig på en 
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skildring av texter efter inspelade intervjuer. Genom identifiering av skillnader och likheter 

kan dessa sedan grupperas i kategorier och underkategorier i ett övergripande tema 

(Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån hela texten uppstår meningsbärande enheter som 

sedan kondenseras för att bilda koder och därefter teman. Målet är att uppnå en kondenserad 

och omfångsrik framställning av ämnet, där resultatet av analysen beskriver fenomenet med 

hjälp av begrepp eller kategorier.  

 För att kunna inleda kodningsfasen är det viktigt att bekanta sig med det insamlade 

materialet. Det inspelade materialet avlyssnades upprepade gånger för att sedan kunna 

transkriberas ordagrant. All insamlad text genomlästes flera gånger. En bearbetningsfil 

utformades för att lättare göra anteckningar utifrån olika meningsbärande enheter som 

framkom ur materialet. Utvalda meningsbärande enheter färgades efter likheter och plockades 

ur texten för att kopieras i en ny bearbetningsfil. Efter kondensering av de meningsbärande 

enheterna fick dessa olika beskrivande koder att arbeta vidare med. Graneheim och Lundman 

(2004) belyser betydelsen i att ge texterna en kod för att kunna se texten på ett nytt sätt. Allt 

kvalitativt innehåll måste kunna reduceras för att göra materialet mer hanterbar, utan att 

materialet förlorar sitt innehåll (Berg & Lune, 2012).  

 Varje ny bearbetningsfil hade preliminära koder som rubriker. Några exempel på de första 

preliminära koderna var reaktioner, händelser, bemötande, att inte ha tid och kommunikation 

mellan yrkesgrupper. Under bearbetningsprocessen lästes sedan materialet igenom på nytt 

och nya rubriker, utifrån koderna, skrevs upp som hjälp att beskriva de väsentliga aspekterna 

av texten i enlighet med studiens syfte. Med hjälp av likheter och olikheter i texten skapades 

sedan de huvudteman med tillhörande teman som framkommer i resultatet. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) innehåller 

bestämmelser med syfte att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet. Denna lag avser dock inte arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning (§2). En forskningsetisk prövning enligt etikprövningsnämnden (2013) 

har övervägts av författaren, men anses inte vara ett krav i samband med studier som omfattar 

personal. 

 Deltagarna i studien informerades muntligt och genom ett skriftligt informationsbrev 

(Bilaga 1) som beskriver studiens syfte och upplägg, samt hur intervjuerna kommer att gå 

tillväga. Deltagarna informerades även, enligt etikprövningsnämnden (2013), om att studien 
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är frivillig och att deras deltagande kunde avbrytas närsomhelst. Polit och Beck (2008) 

påpekar vikten av att inhämta ett informerat samtycke inför en studie. Detta innebär att 

deltagarna i studien förses med tillräcklig och tydlig information om studien som ska göras, så 

att de efter eget val kan välja att delta eller inte.  

 Allt insamlat material behandlades för att sörja för deltagarnas anonymitet och säkerställa 

att informationen som erhålls inte blir tillgänglig för andra (Polit & Beck, 2008). Samtliga 

informanter avidentifierades och utskriften av intervjumaterialet förvarades på ett säkert ställe 

utan obehörigas tillgång. Även utskrifter av intervjuerna avkodades, för att ytterligare 

säkerställa deltagarnas anonymitet.  

 

8 Resultat 

Följande text presenterar en sammanställning av resultatet erhållen av sex intervjuer till 

sjuksköterskor tjänstgörande inom äldreomsorgen. Presentationen av resultatet kommer att 

disponeras med en kort inledning som sammanfattar varje huvudtema. Resultatet framläggs 

utifrån fyra huvudteman och sju teman som visas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över huvudteman och teman i resultatet 

 
HUVUDTEMA 

 
TEMA 

 
Betydelsefulla aspekter inför 
läkemedelsinformation 
 

 
Att välja ut vilka som informeras 
 
Bedömning och anpassning av informationen 
 
Opassande miljöer eller tidpunkter för information 

 

Äldres intresse att få information styr 
vilken uppmärksamhet och tid de får 

 

 
Tidsbrist och stress påverkar 
förmågan att ge och ta emot 
information 
 

Att brottas med tiden skapar brister i samband med 
information 

Informationen prioriteras bort vid tidsbrist 

Sjuksköterskans etiska och 
moraliska reflektioner 
 

Respekt för individen 
 
Delaktighetens betydelse för informationen 
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8.1 Betydelsefulla aspekter inför läkemedelsinformation 

I följande text beskriver informanterna sina tankar kring förberedelsen inför mötet med den 

äldre personen. Temat skildrar sjuksköterskornas förmåga att bemöta den äldre i samband 

med läkemedelsinformation.  Informanterna beskriver även vilka problem eller hinder som 

kan uppstå, beroende på den äldres förmåga att ta emot och uppfatta informationen. 

Huvudtemat omfattar tre teman. 

 

8.1.1 Att välja ut vilka som informeras 

I intervjuerna framkom det att många äldre, framförallt de med demenssjukdom eller 

svårigheter att uttrycka sig, riskerade att förbises med information. Detta kunde hända 

omedvetet eller i tro att informationen inte skulle uppfattas. Informanterna påpekade att 

sjuksköterskan gjorde en uppskattning av den äldres orienteringsgrad före, för att få reda på 

om det var lämpligt att ge ut informationen överhuvudtaget. Denna bedömning kunde dock 

skilja sig beroende på vilken sjuksköterska som arbetade och hur väl denna kände den 

boende. Enligt informanterna kunde en del information ibland undvikas, om denna riskerade 

att skapa oro eller förvirring hos den äldre. Några exempel var nyinsatta läkemedel, ändringar 

i doser eller tider och eventuella biverkningar. I sådana fall ansågs informationen vara 

lämpligast att ges till personalen istället. 

 

”de som går att informera här det gör vi ju men ibland så… att… för att slippa få den oro… 

som dessa nyheter kan väcka hos vissa… så låter vi bli…” (informant 2). 

 

I intervjuerna framkom även att ansvaret över den äldres medicinhantering påverkade många 

gånger också sjuksköterskornas förmåga eller vilja att informera. Informanterna förklarade 

även att bristen på information bottnade många gånger i att äldre med demenssjukdom eller 

svårigheter att förstå informationen hade oftast inte hand om sina läkemedel själva. 

Sjuksköterskorna hade då lättare att glömma den äldres behov till information eftersom 

informationen gavs i första hand till personalen som skötte den äldres medicinering. Detta 

gjorde, enligt informanterna, att de boende inte behövde informeras lika noga eftersom 

informationen gick till personalen istället. På detta sätt, menar informanterna, kunde 

sjuksköterskan vara säker på att informationen hade gått fram och gjorde det lättare för att 

kontrollera att allt gick rätt till. Att information till den äldre ersattes istället av information 

till personalen var vanligt förekommande och upplevdes av informanterna som en stor brist 

gällande kommunikationen, då den äldre lämnades utanför.   
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"… för det blir det ju så när nån annan hjälper de med det då blir det ju så att man informerar 

mer personalen och den boende lite mindre" (Informant 2). 

 

Informanterna påpekade att många gånger förekom det äldre personer som var svåra att 

motivera att följa sin behandling eller hade problem att förstå meningen med den. Hos en del 

sjuksköterskor kunde detta ses som en viktig anledning till att informera om läkemedel, som 

ett sätt att öka deras förståelse och därmed följsamheten. Däremot ansåg ett par informanter 

att samma beteende hos en del äldre kunde ge upplevelsen av informationen som meningslös 

och ett slöseri med tid som påverkade sjuksköterskans vilja att informera den berörda vid 

senare tillfällen.  

 

”Hon verkar inte bry sig… nej då bryr jag mig inte heller” och så går det fortare för mig… det 

är ju en kränkande behandling… men det är… tyvärr… verkligheten…" (Informant 1). 

 

På samma sätt fanns det en risk att sjuksköterskan inte informerade om mediciner som den 

boende hade haft sedan länge. Detta i tro att den informationen redan hade getts av andra 

vårdgivare. Enligt informanterna hade de boende haft dessa mediciner så pass länge att de inte 

var i behov av ny information. Detta kunde styrkas med att många av dessa äldre som hade 

haft en långtidsbehandling med en viss medicin inte hade några funderingar, utan sökte 

information först om det förekom avvikelser. Informanterna påpekade att vanligast var att få 

frågor vid dosändringar, när någon medicin hade ändrat utseende eller bytt namn.  

 

”… är det en medicin som de har haft i många år och flyttar in… hit… och har kvar den 

medicin så… har inte jag gått runt och informerar om att de har den här och den här 

medicinen…" (informant 6). 

 

Några informanter ansåg att det inte alltid var rätt att hoppa över denna information. Att äldre 

hade haft en medicin under längre tid behövde dock inte betyda att de visste allt om denna. Ett 

par informanter beskrev olika situationer, där äldre behandlades under lång tid med onödiga 

läkemedel och utan att veta om det.  

 

8.1.2 Bedömning och anpassning av informationen 

Informanterna ansåg det vara lämpligt att, istället för att utelämna information om läkemedel, 

anpassa denna till den äldres nivå och möjligheter på ett sätt för att undvika att skapa oro för 
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en ny behandling eller effekter som denna kunde ge. Den givna informationen behövde därför 

inte vara för komplicerad och ingående med många medicinska termer. Informanterna ansåg 

att informationen bestående av komplicerade ord och anvisningar ökade risken att skapa 

förvirring och ointresse hos den äldre. 

 

”… jag tror att… eh… man… anpassar sig… eller anpassar vilken information man ger… 

eller hur man ger den beroende på patienten… det gör man ju ibland… så… man kanske inte 

berättar för mycket… eller för ingående för att då blir det för… komplicerat ibland får man 

göra det lite lättare…” (informant 6).  

 

Informationen anpassades till den boendes möjligheter att ta emot och förstå informationen, 

enligt informanterna. I samband med anpassning av läkemedelsinformation beaktade 

sjuksköterskan även hur aktiv eller insatt den äldre var i sin medicinering. Informanterna 

uttryckte att i fall där den boende inte var så insatt i sin medicinering, hade svårt att uttrycka 

sig eller inte hade speciella frågor, kunde sjuksköterskan välja ut själv vilken information hon 

ansåg vara viktig att ge. 

 Två sjuksköterskor, till skillnad från andra informanter, utgick inte från den äldres 

möjligheter att ta emot information. Dessa informanter ansåg att det var viktigt att ge samma 

information till alla, oavsett orienteringsgrad. Genom att göra det fick de även vara förberedda 

att upprepa denna information om och om igen om den äldre inte var kapabel att förstå den.  

 

”jag behandlar dem på samma sätt måste jag säga jag jag ger ändå den informationen oavsett 

om jag vet att den här personen kanske inte förstår eller inte men alla har rätt att få samma 

information i alla fall… det tycker jag… det är viktigt att tänka på… det måste jag säga… sen 

är det så att… man får inte glömma att… att man får återkomma… att man kommer tillbaka” 

(informant 3).  

 

8.1.3 Opassande miljöer eller tidpunkter för information 

I intervjuerna framkom miljöns betydelse i samband med läkemedelsinformation. I vilken 

miljö och vid vilken tidpunkt informationen gavs kunde ha betydelse för hur aktiv eller 

intresserad den äldre blev i diskussionen. Miljön kunde även vara avgörande för hur 

informationen uppfattades av denne, enligt informanterna. Informanterna ansåg att det 

förekom brister i informationen när denna gavs mitt bland folk eller vid opassande tidpunkter.  
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”det händer lite för ofta… måste jag säga… att man… att man inte tänker sig för när man 

pratar med patienten… eller en boende utan kan ta olika saker i korridoren…" (informant 3). 

 

”Ibland när man kommer så händer det att de sitter på toaletten till exempel… då brukar jag 

fråga om det är okej att man kommer in och pratar och det vill de alltid (skrattar) de är inte 

blyga så..." (informant 6).  

 

När dessa aspekter lyftes fram reflekterade informanterna över hur den äldre kunde uppfatta 

eller tolka dessa handlingar. Att ta upp vissa saker i förbigående eller i olämpliga miljöer 

kunde ge signaler om tidsbrist eller stress som kunde i sin tur påverka individens mottaglighet 

för informationen. Informanterna påpekade att detta kunde på samma sätt, hindra eller 

begränsa den äldre personen att ställa känsliga frågor mitt bland andra boende eller uttrycka 

funderingar som tog tid att besvara.  

 

"det är viktigt att de förstår så är det nog inte så lämpligt att man tar det tillsammans med 

andra… det kan ju vara ett känsligt ämne för vissa som man inte gärna vill diskutera… så 

öppet…” (informant 3). 

 

Ovanstående huvudtema beskriver sjuksköterskornas förmåga att bemöta och förbereda sig 

inför mötet med äldre i samband med läkemedelsinformation. Det var viktigt att ha i åtanke 

hur intresserad, redig eller beroende av personalen den äldre personen var, för att sedan 

bedöma vilken information och hur denna skulle ges. Informationen verkade inte bara 

anpassas efter den äldres behov, utan även efter sjuksköterskans möjligheter.  

 

8.2 Äldres intresse att få information styr vilken uppmärksamhet och tid de får 

Den tiden som sjuksköterskan tillbringade till att informera den boende styrdes av den äldres 

intresse och krav till att få information. Många äldre som var insatta i sina läkemedel krävde 

att bli informerade och få sina frågor besvarade. Detta tog tid från de som inte var lika insatta 

eller krävande. Äldre som sällan eller aldrig uttryckte sina funderingar fick många gånger 

nöja sig med den informationen de fick av sjuksköterskan. 

 I intervjuerna framkom att informationen som sjuksköterskan gav till äldre berodde till stor 

del på hur aktiv personen var i att söka information. Informanterna ansåg att de äldre som 

hade en vana att klara sig själva och var minst beroende av personalhjälp i samband med 

medicinintag var mer insatta i sin situation och behandling och sökte därmed mer information. 



 
 17 (43) 

 

Många äldre som efterfrågade information hade en önskan att få veta mer om sin behandling i 

minsta detalj, vilka ändringar som förekom och varför dessa gjordes. Informanterna ansåg att 

de boende som verkade mer intresserade att få information och ställde frågor kring sin 

medicinering fick därmed mera tid av sjuksköterskan att få sina frågor besvarade.   

 

"de som vill få information… och säger själva… de får den information de vill ha…" 

(informant 4). 

 

Äldre som hade haft vissa mediciner under en längre tid ansåg sig själva ha tillräcklig 

kunskap om sina läkemedel enligt informanterna. Dessa personer var däremot mer hängivna i 

att informeras om ändringar som förekom och orsaken till dessa. Informanterna uppgav att 

många äldre som inte kände igen sina mediciner vägrade att ta dem och krävde att få tala med 

sjuksköterskan innan. Enligt informanterna fick dessa boende mer tid och möjlighet att 

diskutera sin behandling till skillnad från dem som inte krävde det. 

 

"många gånger så säger de ”Nämen snälla kan du säga till sköterskan att komma hit och så… 

för jag känner inte igen de här” och så… först då kan jag förklara… att de har slutat tillverka 

det och så… då kan jag informera om det… men om de inte bryr sig och inte säger det 

själva… på det sättet… då går man inte och säger det heller…" (informant 4). 

 

Som kontrast till ovanstående förekom det äldre som inte hade lika lätt att söka information 

eller uttrycka sina funderingar. Dessa personer fick, enligt informanterna, inte lika mycket tid 

till information från sjuksköterskan. I intervjuerna framkom även att många äldre som hade 

haft hjälp länge av personalen verkade inte lika intresserade och ställde sällan eller aldrig 

några frågor om sin behandling, inte ens om det förekom ändringar. Till skillnad från aktiva 

äldre som sökte information, var sjuksköterskor i dessa fall inte lika hängivna att informera 

äldre som inte frågade eller de som fick hjälp av personalen. Informanterna påpekade att i fall 

då sjuksköterskorna informerade, om till exempel ändringar i behandlingen, beaktades inte 

heller om den äldre personen hade förstått informationen eller inte. Informationen som gavs 

var inte lika omfattande, enligt informanterna, och om inte den berörde ställde frågor eller 

bara instämde fick denne inga ytterligare förklaringar. De ansåg att uppmärksamheten och 

tiden som de kunde ägna åt dessa boende togs över av mer aktiva boende som sökte 

information hela tiden. 
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”… men det är… tyvärr… verkligheten… är det nån som är mer intresserad av sina 

mediciner… ja då eh tar jag mig ju mera eh tid för att den personen kräver det eh… eller har 

uttalat det på nåt sätt…” (informant 1). 

 

"om man ska vara ärlig… jag tycker att de som frågar och är intresserade får sina svar 

besvarade men de som inte frågar får ju inget… typ bara det jag vill att de ska veta…” 

(informant 2). 

 

Informanterna beskriver hur sjuksköterskornas vilja att informera styrs av den äldres intresse 

av att söka information. Äldre med frågor om sina läkemedel och som var mer villiga att 

diskutera och ifrågasätta den medicinska behandlingen verkade uppmärksammas mer än äldre 

som inte krävde information lika tydligt. Intresse att söka information kunde kopplas till hur 

självständig och delaktig den äldre var i sin behandling. 

 

8.3 Tidsbrist och stress påverkar förmågan att ge och ta emot information 

I intervjuerna framkom det att tiden spelade en stor roll för hur informationen gavs och 

påverkade även på vilket sätt och hur villig sjuksköterskan var att informera. Informanterna 

nämnde händelser av bristfälligheter i informationen, främst relaterade till tidsbristen eller 

stress i arbetet. Om sjuksköterskan hade bråttom kunde den givna informationen inte vara 

tydlig nog eller missuppfattas av den boende. Detta huvudtema som berör tidsbrist och stress 

indelas i två teman. 

 

8.3.1 Att brottas med tiden skapar brister i samband med information 

I intervjuerna framkom att tidsbrist och stress kunde göra att informationen gavs på fel sätt 

eller för snabbt. Enligt informanterna finns det en risk att informationen blir otydlig eller ges i 

opassande situationer. Informanterna uppgav dessutom att tiden även kunde påverka 

bemötandet och hur öppen sjuksköterskan blev i samtalet med den äldre.  

 

"man har lite ont om tid och ska springa runt till flera och så sitter personen på toan just när 

man är på den enheten så…" (Informant 6) 

 

Informanterna ansåg att när de markerar att de är under tidspress eller agerar stressade 

upplever de att de boende inte gärna vill störa med sina frågor och funderingar. De kan känna 

av stressen som sjuksköterskan uttrycker och därför hålla tillbaka sina funderingar för att 
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undvika att skapa ytterligare stress hos personalen. Att informera under stress påverkar 

sjuksköterskans bemötande och gör att de boende inte alltid får möjlighet att ställa alla frågor 

de vill, enligt informanterna. Informationen består istället oftast av det som sjuksköterskan 

själv vill informera om. Informanterna ansåg att informationen kan ibland ges så hastigt och 

under så pressade omständigheter att den äldre inte alltid uppfattar informationen eller tror sig 

inte ens ha fått den. Detta resulterar oftast till att många boende återkommer med samma 

frågor och skapar en stressituation där sjuksköterskan inte hinner med andra uppgifter, menar 

informanterna.  

 

”jag tror mycket hänger på hur stressad man är… man kan missa viktiga saker som personen 

frågar eller … kanske inte är fokuserad för man tänker på annat… och inte om personen har 

förstått…” (Informant 3). 

 

Detta beteende hos vissa boende skapade irritation bland sjuksköterskorna som upplevdes 

som både jobbigt och stressigt, vilket gjorde att sjuksköterskorna även ifrågasatte de boendes 

förmåga att ta emot och förstå informationen.  

 

"för ofta då blir det väldigt jobbigt… jag tror att det är… det blir för mycket… på nåt sätt… 

att man blir irriterad… kan man bli nästan… tror jag man skulle bli att eh alltså man förklarar 

och de tjatar och frågar och tjatar och gnäller och det blir en automatisk reaktion att ”ah men 

jag har förklarat och sådär” och sen blir det ju så att det tar tid från de andra boende… som 

kanske inte säger så mycket… man börjar undra lite ”vill de inte lyssna? Vad är de ute efter?”  

(Informant 4). 

 

Informanterna bekräftar att när de får tid att informera och inte känner sig stressade påverkas 

sjuksköterskans bemötande på ett positivt sätt. Sjuksköterskan har mera möjlighet att visa sig 

mer öppen, vilket ger den boende även möjlighet att vara delaktig och samtala om sina 

bekymmer och funderingar utan att känna stress. Enligt informanterna blir de boende lugnare 

och återkommer sällan med samma frågor när de bemöts utan att känna någon form av 

tidspress.  

 

”Det funkar alltid när de är delaktiga… det och när du har tagit dig tid att ta den personen som 

behöver prata… och då får den göra det tills den har pratat färdigt… då är den oftast nöjd… 

annars så kommer de här funderingar och tankar om och om igen” (informant 1). 
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8.3.2 Informationen prioriteras bort vid tidsbrist 

Informanterna ansåg att många boende inte alltid får den tiden som behövs för information 

under tidspress och när andra uppgifter prioriteras. Informanterna uppgav dessutom att det 

finns så många andra uppgifter att informationen inte alltid går i första hand. Prioriteringen av 

andra arbetsuppgifter drabbar inte bara informationsöverföringen, menar informanterna, utan 

gör att även den personliga kontakten med den boende hamnar i skuggan. Informanterna 

kunde uppleva att detta inte var rätt, men ansåg samtidigt att prioritering av vissa sysslor var 

en del av arbetet som inte gick att undvika. Informanterna framförde att på grund av att det 

förekommer alltfler arbetsuppgifter och flera boende att ta hand om måste vissa uppgifter 

alltid väljas bort när tiden inte finns.  Å andra sidan ansåg informanterna att detta kunde skapa 

reaktioner med frustration och skuld.  

 

”det kan vara så mycket… så man känner… ja… man.. det känns… inget bra… att man inte 

hinner med allting… mm… då hamnar informationen lite bakom… så att säga… mm… eller 

inte bara information men kommunikation överhuvudtaget… många gånger vill de boende 

bara ha någon att prata med…” (Informant 4). 

 

Informanterna påpekade att informationen inte alltid valdes bort medvetet. I samband med 

tidsbrist uppstår det även situationer där sjuksköterskan har så mycket att göra att hon inte 

hinner eller glömmer bort att informera de boende. Informanterna anser att det inte finns den 

tiden där varje boende informeras om sina mediciner eftersom det förekommer ständiga 

ändringar, vilket gör det omöjligt att gå till var och en. 

 

"de får en ordination på telefon och… och kommer hit och delar medicinerna gör i ordning 

listorna och allting och kanske glömmer att säga till patienten… där… där har det hänt 

faktiskt…" (informant 5). 

 

Tidsbrist verkade utgöra ett stort hinder för läkemedelsinformationen till den äldre, då den 

kunde ges på fel sätt eller inte ges alls. Det framkom att andra uppgifter verkade vara 

viktigare att utföra än den äldres behov till läkemedelsinformation. Tidspress och stress kunde 

ha en negativ inverkan på sjuksköterskans sätt att bemöta den äldre i samband med 

läkemedelsinformation som i sin tur kunde skapa brister i kommunikationen. Bristfälligheter i 

kommunikationen resulterade i utebliven information eller missuppfattningar. 
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8.4 Sjuksköterskans etiska och moraliska reflektioner 

Informanterna utryckte en del reaktioner och åsikter i intervjuerna av etiska aspekter. Dessa 

reflektioner berörde sjuksköterskans syn på problemet och yttrade brister i vårdarbetet och 

kommunikationen som kunde påverka den äldres situation och tilliten i vårdrelationen. Detta 

huvudtema består av två teman. 

 

8.4.1 Respekt för individen 

Det ansågs vara viktigt att ha i åtanke att arbetsplatsen var den äldre personens eget hem och 

med det anpassa sig till individens intresse att vilja eller inte få informationen. Ett gott 

bemötande med respekt för individen kunde många gånger underlätta informationen. 

Informanterna reflekterade över hur den äldres rätt till privatliv inte alltid respekterades när 

informationen gavs vid fel tidpunkt eller bland andra boende. Sådana brister förekom oftast i 

samband med tidspress, då sjuksköterskan inte alltid hade möjlighet att erbjuda ett mer 

adekvat möte. I sådana situationer, upplevde informanterna, att människorespekten 

försummades.  

 

"den verkligheten där man har tid för patienterna för att förklara finns inte egentligen den 

finns inte… allting handlar om att nånting ska göras inom en viss tid och sen så tänker man 

inte på att… att man har med… eh… människor att göra … faktiskt (mm) det är så…" 

(Informant 1). 

 

I intervjuerna framkom dessutom en benägenhet bland personalen att omyndigförklara 

personer med någon form av demensdiagnos. Detta kunde ibland ske omedvetet och bidra, 

enligt informanterna, till att dessa människor inte alltid får sin rätt att bli informerade. Oavsett 

om anledningen till det, upplevdes detta av informanterna som en kränkande och respektlös 

behandling.  

 

”… så man får inte glömma att det är människor fast det är… man har en demensdiagnos eller 

en svikt av nåt slag… det är lätt att göra det…” (Informant 3). 

 

Informationsbrist i samband med ändringar i behandlingen, framförallt bland äldre med 

svårigheter att uttrycka sig, upplevdes av informanterna som grunden till onödiga 

orosreaktioner bland de boende, som förvärrades av att inte kunna göra sig förstådd eller ge 

uttryck för sina funderingar. Trots att informanterna uttalade sin empati gentemot dessa 
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människor med oförmåga att yttra sig, såg de på samma sätt en svårighet att tillfredsställa 

deras behov av information på grund av arbetsbelastningen. Informanterna ansåg att många 

gånger kunde den höga arbetspressen få dem att handla emot deras etiska värderingar. 

 

”… hon kan inte ens fråga vad är det för mediciner… ”vad ger ni mig?” hon märker ju att det 

är… fem piller hon hade från början… nu har hon kanske tre… eller sju… eller hur? hennes 

oro hennes allting… måste förklara annars så det är det är inte bra… det… skapar så 

mycket… onödiga… situationer… de blir kanske rädda de… allt… så det… är jätteviktigt…" 

(Informant 4). 

 

8.4.2 Delaktighetens betydelse för informationen 

Informanterna upplevde det negativt att informationen inte alltid prioriterades eftersom detta 

hindrade de boendes möjlighet att vara mer delaktiga i sin situation. Den äldre personens 

delaktighet i samband med läkemedelsinformation var en viktig komponent för hur 

informationen uppfattades och hur intresserad individen blev i sin behandling, menade 

informanterna. Informanterna påpekade dessutom att genom den äldres förståelse för sin 

situation och behandling blir det lättare att motivera till att följa denna eller förstå anledningen 

till varför den inte vill det. En ökad delaktighet kunde även göra det enklare att följa upp 

behandlingen med hjälp av individens egna observationer av eventuella effekter, för att 

därefter diskutera dessa vidare med ansvarig läkare. Detta kunde inge en trygghet och en ökad 

förståelse och tillit, menar informanterna.  

 

"Jag tror att informationen blir lättare om de är mer delaktiga i… i… vad ska man säga?... 

diskussionen inför att man har bestämt det ehm… för jag själv känner ju jag gillar inte när jag 

får reda på ”såhär ska vi göra med dig” (Informant 2). 

 

Ovanstående tema lyfter fram sjuksköterskornas syn på den äldres situation i samband med 

läkemedelsinformation. Aspekter som respekt för personen och dennes integritet betonas av 

informanterna och ansågs vara viktiga för en välfungerande kommunikation som underlättade 

informationen och skapade en bättre vårdrelation.    
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9 Diskussion 

Följande avsnitt innehåller en analys och diskussion av uppsatsen och kommer att disponeras 

i två delar som omfattar en diskussion av studiens metod och resultat. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Denna magisteruppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie. Valet av metoden grundar sig i 

eftersträvan av sjuksköterskornas egna upplevelser. Den kvalitativa forskningsmetoden kan 

beskrivas som ett sätt att synliggöra, förklara och ge en djupare förståelse för ett fenomen 

utifrån informanternas egna berättelser bestående av känslor, upplevelser och erfarenheter 

(Berg & Lune, 2012; Polit & Beck, 2008).  

 Tanken i början av studien var att göra ett mer selektivt urval av deltagarna med avseende 

på kön, ålder och arbetserfarenhet. Svårigheten att boka tider för intervjuer gjorde att denna 

önskan inte kunde uppfyllas. Åtta sjuksköterskor kontaktades. Efter att ha gjort två 

pilotintervjuer som resulterade i bristande innehåll för en kvalitativ analys blev det sex 

deltagare kvar. Två nya enheter med två sjuksköterskor kontaktades, men på grund av hög 

arbetsbelastning och brist på personal blev det svårt att boka in några tider som passade. En 

sjuksköterska uteblev innan intervjun kunde genomföras. Svårigheter att komma i kontakt 

med henne gjorde det inte möjligt att boka om intervjun.  

 Intervjuerna bestod av två huvudfrågor. Att inte ha många frågor gav i början en rädsla att 

intervjuerna skulle vara för korta. Enligt Berg och Lune (2012) är inte antal frågor avgörande 

för innehållet. En flödande intervju kan bidra till detaljerade och innehållsrika svar till 

material oberoende av antal frågor. Triggerfrågan vid pilotintervjuerna gav dock upphov till 

kortfattade svar och koncisa meningar som saknade relevant innehåll kopplat till studiens 

syfte. Deltagarnas svar bestod mest av praktiska saker att tänka på och inte så mycket om 

egna upplevelser av hur läkemedelsinformationen i sig fungerar. Efter bearbetning av 

triggerfrågan ansågs den vara mer relevant för ämnet och lämplig att väcka många 

reflektioner bland informanterna, vilket ledde till öppna följdfrågor som komplement för ett 

mer innehållsrikt material. Ett hinder som upplevdes under intervjun var informanternas 

försiktighet att spontant berätta om egna upplevelser relaterade till problem med information 

till äldre. Detta upplevdes som ett känsligt ämne att ta upp. Trots att informanterna 

reflekterade över olika problem i samband med läkemedelsinformation och äldre, hade de 

svårt att relatera till egna erfarenheter eller situationer i början. Sådana situationer kan 

innebära en utmaning för intervjuaren som måste kringgå informanternas undvikande svar 
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med avsikt att få tillförlitliga svar utan risk att sätta informanterna i en obekväm ställning 

(Berg & Lune, 2012). Det blev märkbart att under intervjuns utveckling kunde informanterna 

beskriva problemet lite djupare för att sedan kunna reflektera över egna erfarenheter utifrån 

den egna arbetsplatsen.  

 En kvalitativ studies tillförlitlighet utgår, enligt Graneheim och Lundman (2004), från 

studiens pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. En klar och tydlig framställning av 

studiens olika delar är nödvändig för studiens pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Elo 

och Kyngäs (2008) belyser även vikten av en välbeskriven analysmetod i syfte att stärka 

studiens tillförlitlighet. En tydlig beskrivning av studiens process gör det möjligt för andra att 

kunna replikera resultatet och dra jämförbara slutsatser (Berg & Lune, 2012). Sådana 

beskrivningar klargörs i metodavsnittet. Studiens resultat består av autentiska citat, som enligt 

Elo och Kyngäs (2008) ökar studiens tillförlitlighet. Detta har gjorts med försiktighet så att 

inte citaten ska vara överflödiga i jämförelse med texten och ge en bild av analysarbetet som 

ofullständigt. 

 Det finns en medvetenhet hos författaren att svårigheten att avsätta tid för en intervju under 

arbetstid kan påverka informanternas svar. En av informanterna var tvungen att lämna 

telefonen på med risk att bli avbruten under intervjun. Trots att intervjun pågick utan avbrott 

upplevdes detta som ett stressmoment som kan ha påverkat deltagarens koncentration och 

därmed svaren. Även om intervjuerna består främst av egna berättelser och erfarenheter är det 

viktigt att vara förberedd med hur frågorna kan ställas (Polit & Beck, 2008). Därför anses en 

bearbetning av frågorna med hjälp av pilotintervjuer stärka studiens tillförlitlighet. Att som 

intervjuare inte ha tidigare erfarenhet av liknande intervjuer kunde upplevas som en 

begränsande faktor för en spontan utveckling av följdfrågor. Enligt Berg och Lune (2012) är 

forskningsintervjuer inte ett naturligt kommunikationssätt, utan en metod som kräver träning. 

Detta kan ses som en svaghet i studien, eftersom många följdfrågor kan ha förbisetts. Å andra 

sidan, att utforma intervjun som ett samtal och därmed mindre formellt, kunde upplevas som 

lättsammare och mindre stressigt. Att inleda intervjuerna med allmänna frågor lämnar 

utrymme för en mer flödande konversation som underlättar samspelet i intervjun (Berg & 

Lune, 2012). På detta sätt blev det enklare att lägga större fokus på informanternas berättelser 

istället för tillämpningen av intervjutekniken och eventuella följdfrågor kom på ett mer 

naturligt sätt. Polit och Beck (2008) framhäver vikten av att vara en bra lyssnare för att kunna 

utveckla följdfrågor utifrån informanternas svar. 

 Det är nästintill oundvikligt att inte ha med sig en viss förförståelse innan en studie 

kommer igång. Att ha erfarenhet av arbetet inom äldreomsorgen kan ha en negativ inverkan, 
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med tanke på egna erfarenheter som skapar grund för en förförståelse hos författaren. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) gäller det att hålla en professionell distans vid analysen av 

materialet. Väl medveten om denna risk har författaren ändå försökt att hålla en viss distans 

och tillämpat en neutral hållning för att undvika en alltför stark identifiering med 

informanterna. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att beskriva sjuksköterskors syn på äldres 

läkemedelsinformation inom särskilda boenden. Resultatet visar sjuksköterskornas inställning 

till hur betydelsefull läkemedelsinformationen kan vara för de äldre. Trots detta lyfter 

informanterna fram olika hinder eller svårigheter i arbetet som gör att detta inte alltid är 

möjligt att åstadkomma. Resultatet kommer att diskuteras utifrån de fyra huvudteman som 

framkom ur intervjuerna. 

 

9.2.1 Betydelsefulla aspekter inför läkemedelsinformation 

En aspekt som informanterna benämner är hur de avgör vilka personer som är kapabla att få 

information. Den äldres beroende och behov av hjälp med medicinerna visade sig kunna 

påverka sjuksköterskornas vilja och intresse att ge information. Detta överensstämmer med 

Westerbotn, Fahlström, Fastbom, Agüero-Torres och Hillerås (2008), där viktiga 

komponenter för den äldre i samband med läkemedelshantering är att ha en god kognitiv 

förmåga och att vara oberoende. Det förekom även tillfällen där sjuksköterskan ansåg det vara 

onödigt att ge information till vissa äldre, särskilt till äldre som hade svårigheter att uttrycka 

sig eller hade någon form av demensdiagnos. Resultatet tyder på att den äldres kognitiva 

hälsotillstånd var avgörande för hur och om informationen skulle ges och styrde till stor del 

sjuksköterskornas syn på individen. Utifrån en människosyn har denna infallsvinkel 

paternalistiska drag som inte alltid gynnar den äldre och kan påverka den egna självbilden, då 

den kan lämnas utanför i sin befogenhet att bestämma över valda vårdinsatser. Lee, Simpson 

& Froggatt (2013) och Westerbotn (2007) lyfter fram äldres upplevelser av att flytta till ett 

boende, där rädsla för funktionsnedsättningar som leder till ett ökat beroende kan ses som ett 

hot mot deras identitet. Även Webster och Bryan (2009) påpekar att många äldre ser 

oberoende och kontroll över sin situation som centralt för att bevara värdigheten. Även om 

anledningen är att undvika oro hos den boende är det svårt att försvara detta beteende ur en 

identitetsfrämjande synpunkt, där personens rätt till information nonchaleras. Resultatet kan 

tyda på en risk för generalisering, där demenssjuka äldre ses som inkapabla att ta in 
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information. Travelbee (1971) tar avstånd från ett generaliserande förhållningssätt för att 

bygga upp en vårdrelation. Det är därför viktigt att sjuksköterskan inte utgår från sin 

förförståelse, utan ser personen som en unik individ med egna erfarenheter. Travelbee (1971) 

menar att på så sätt kan sjuksköterskan först förstå patientens situation, för att sedan kunna 

hjälpa denne att hantera sina upplevelser av lidande eller sjukdom. I de fallen där 

sjuksköterskan informerade kunde ibland informationen bestå av sådant som sjuksköterskan 

själv ansåg vara viktigt att ta upp. Detta tyder på ett auktoritärt beteende som utelämnar den 

äldres delaktighet i samtalet. Detta kan tolkas som om sjuksköterskan inte alltid utnyttjar 

patientens erfarenheter och kunskap av sina läkemedel som underlag för den information som 

ges. Detta kan styrkas med att många äldre, trots behov och vilja av att bli informerade om 

sina läkemedel oftast känner missnöje med hur informationen sker (Ziegler, Mosier, Buenaver 

& Okuyemi, 2001). Hörnsten, Lundman, Selstam och Sandström (2005) betonar patientens 

upplevelser vid information som ges på rutin utan hänsyn till patientens individuella behov. 

 Deltagarna antog att äldre med en långtidsbehandling redan hade fått information eller hade 

kunskap om denna och därför inte hade behov av att informeras. Detta kunde stämma i vissa 

fall, men det framkom ändå att en del personer kunde ha onödiga läkemedel under en längre 

tid utan att veta om det. Brown och Park (2002) belyser i sin studie hur äldre kan ha svårare 

än yngre att ta in information, oavsett hur bekanta de är med sitt tillstånd och kopplar ihop 

dessa fynd med den äldres kognitiva funktion, som försämras med åren. Att utgå från att 

patienten redan har fått information från andra vårdgivare garanterar inte patientsäkerheten. 

Socialstyrelsen (2004) anger att bristande kommunikation mellan olika vårdenheter utgör en 

stor patientsäkerhetsrisk.  

  Travelbee (1971) belyser vikten av att se varandra som unika individer i mötet i syfte att 

etablera en mellanmänsklig relation. För detta är det viktigt att lämna rollerna åt sidan. 

Anpassning av informationen efter den äldres förutsättningar kan tala för en individualisering. 

Å andra sidan, genom att anpassa informationen och vilka som informeras, domineras mötet 

av sjuksköterskan, vilket skapar en maktobalans där patienten förblir patient istället för en 

person med egna önskemål och synpunkter.  

 Bemötandet utgör en stor och viktig del i sjuksköterskans dagliga arbete. Bemötande kan 

bestå av sjuksköterskans lyhördhet, empati och uppmärksamhet, men kan även innefatta 

under vilka omständigheter eller i vilken miljö mötet sker. Ett gott bemötande kan vara 

avgörande för att bevara den äldres värdighet (Webster & Bryan, 2009), särskilt de som 

befinner sig i en beroendeställning. Det innebär inte endast att lyssna, utan även att ta sig tid 

och försäkra sig om att informationen har uppfattats. Utifrån resultatet kan det förstås som att 
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det är oftast sjuksköterskan som styr när och var informationen ska ges. Detta gör att många 

äldre inte alltid hinner förbereda sig inför ett möte och därför blir det risk att många 

funderingar uppstår och förblir obesvarade. Enligt Oosterveld-Vlug, Pasman, van Gennip, 

Willems och Onwuteaka-Philipsen (2013) ser många äldre som en viktig aspekt att respektera 

sekretessen om deras tillstånd och tar avstånd från att diskutera det bland andra boende. Att ta 

upp känsliga frågor i opassande tillfällen, platser eller bland andra boende, som det framkom i 

resultatet, talar om för ett opersonligt bemötande, där sjuksköterskan bortser från den äldres 

integritet och värdighet. Ett exempel kan vara att komma in mitt i ett toabesök eller 

duschtillfälle. Detta tyder på en inträngning av den privata sfären utan hänsyn till den äldres 

upplevelser. För många äldre utgör integritet av kroppen en viktig beståndsdel i fråga om 

värdighet (Oosterveld-Vlug et al., 2013; Walsh & Kowanko, 2002; Webster & Bryan, 2009). 

Att bortse från det ökar risken för en objektifiering, där den enskilde ses som en uppgift 

istället för en individ med olika behov och önskemål. Många äldre upplever denna form av 

bemötande som kränkande och respektlöst (Woolhead et al., 2006).  

 

9.2.2 Äldres intresse att få information styr vilken uppmärksamhet och tid de får 

Att endast lägga märke till äldre med intresse för information präglar sjuksköterskornas 

tendens att besvara äldres passivitet med passivitet. Detta beteende verkar maskera den 

tidsbristen som råder i sjuksköterskans vardagliga arbete. Utifrån resultatet kan det förstås 

som att många äldre beroende av personalen inte alltid engagerar sig i att få information om 

sina läkemedel. Genom att lämna över ansvaret kan en del äldre känna sig bekväma med det 

och därmed tappa intresse att få information. Westerbotn et al. (2008) belyser patienters 

tillfredställelse med sjuksköterskornas hjälp i samband med läkemedelshantering. Det kunde 

ses som en fördel att slippa tänka på det. Att personalen tar ifrån ansvaret kan också vara en 

bidragande orsak till äldres passivitet. Många gånger beror detta ansvarsövertagande på att 

arbetet underlättas och kan därför även kopplas ihop med tidsbristproblematiken. När ansvaret 

över medicineringen togs över underlättas sjuksköterskans tillsyn över den äldres 

medicinering, samtidigt som den äldre inte anses behöva lika mycket information.  

 Många äldre verkar förlita sig så mycket på vården att detta leder till ett ointresse att 

engagera sig i sin medicinska behandling och även att söka information. Moen et al. (2009) 

belyser att många äldre har stor förståelse för sina läkemedel med avseende på biverkningar 

och interaktioner, vilket går emot föreställningar som gestaltar äldre som ovetande om 

effekter av sina läkemedel. Moen et al. (2009) betonar även äldres förtroende i fråga om 

behovet av alla läkemedel de får. Den äldres förtroende för personalen kan många gånger 
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styra hur aktiva de kan vara i frågor gällande sin medicinbehandling, vilket påpekas även av 

Westerbotn et al. (2008). Att ha någon som känner dem och håller koll på medicinerna kan 

göra att många äldre lättare släpper kontrollen. Detta kunde visas tydligt genom att många 

äldre sällan eller aldrig hade några frågor eller sökte information om sin medicinering när 

personalen skötte detta åt dem.  

 Det så kallade ”ointresse” kan å andra sidan bottna i att inte vilja vara till besvär, som 

belyses i olika studier, där patienter, trots upplevelser av brist på information inte vill störa 

den till synes, upptagna sjuksköterskan (McCabe, 2004; Webster & Bryan, 2009; ). Det är 

viktigt att som sjuksköterska kunna visa sig tillgänglig och villig att ge stöd när den äldre 

behöver det. Travelbee (1971) ser kommunikationen som ett grundläggande hjälpmedel i 

omvårdnaden. Med hjälp av kommunikationen kan sjuksköterskan uppfatta och tillgodose 

patientens behov och det är först då kommunikationen har nått sitt syfte. En del äldre kan ha 

svårt att ta initiativet att söka information. Det är därför viktigt att sjuksköterskan upptäcker 

dessa personer och tar sig tid att kommunicera med dem. Genom att vara välinformerad 

återfår den äldre patienten sitt ansvar och kontrollen över sin situation, som i sin tur ger 

möjlighet att reagera på avvikande effekter. Webster och Bryan (2009) belyser att personal 

som tar sig tiden att samtala med äldre patienter kan få dem att känna sig uppmärksammade 

och betydelsefulla. Detta kan skapa grund till en tryggare vårdrelation. Många äldre kan 

känna sig trygga när de vet att de kan få stöd med sina mediciner av en nära person när de 

behöver det (Westerbotn et al., 2008). I många fall kan den nära personen vara 

sjuksköterskan. 

 

9.2.3 Tidsbrist och stress påverkar förmågan att ge och ta emot information 

Tiden var en väsentlig faktor för hur och om informationen var möjlig att ges under adekvata 

förhållanden. Tiden och stress var nära kopplade till varandra och påverkade sjuksköterskans 

och den äldres möjligheter att ge information. Enligt vissa studier har äldre i allmänhet svårt 

att få större förståelse för sina mediciner (Chan, Wong, So, Kung & Wong, 2013; Kerzman, 

Baron-Epel & Toren, 2005). Äldres nedsatta kognitiva funktion utgör en grund för misstag 

och missuppfattningar i samband med läkemedelsinformation (Westerbotn, 2007). Detta är 

något att ha i beaktande, då vissa äldre kräver mera tid för att klargöra sina funderingar och 

utan att behöva känna skuld över det. Brist på kunskap om läkemedel kan resultera i att äldre 

inte förstår ändamålet med behandlingen eller tolkar biverkningar som andra 

sjukdomstillstånd, vilket kan skapa onödigt oro som kräver ännu mer resurser från 

vårdpersonalen. 
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 Travelbee (1971) betonar vikten av en mellanmänsklig relation i omvårdnaden, där 

patientens behov beaktas. För detta är det väsentligt att ett riktigt möte mellan individerna 

äger rum, vilket ger sedan möjlighet att skapa ömsesidig förståelse och kontakt. Enligt 

Travelbee (1971) är det sjuksköterskans uppgift att skapa och bevara denna relation. Stress 

hindrar kommunikationen, som enligt Travelbee (1971) är grundläggande för en god 

omvårdnad och kan därmed försvåra mötet med den äldre, då sjuksköterskan kan sakna energi 

eller tid att möta dem (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Mer tid och mindre stress skulle ge 

sjuksköterskan möjlighet att ge information till alla som behöver det istället för att ge den 

endast till de boende som kräver det.  

 Tiden i samband med mötet spelade en roll för hur aktiv och delaktig den boende var i 

samtalet. När sjuksköterskan har bråttom påverkas även den äldres mottaglighet för 

informationen. Många äldre vågar inte alltid ställa frågor om de märker att det är bråttom, 

vilket styrks av andra studier (Edvarsson, 2008; McCabe, 2004; Webster & Bryan, 2009). 

Genom att ta sig tid och låta den äldre få svar på sina funderingar och ge möjlighet att komma 

tillbaka inger sjuksköterskan trygghet i mötet. Snabba svar och ett opersonligt bemötande kan 

skapa en osäkerhet hos individen som gör att de kan återkomma med samma frågor, vilket i 

sin tur skapar mera stress hos sjuksköterskan. Wynne-Jones (2006) påpekar vikten av att inge 

trygghet i mötet som resulterar i mindre ångest hos patienten och därmed mindre 

återkommande av samma frågor hos patienten. En studie om äldres läkemedelshantering inom 

särskilda boendeformer visar att många äldre inte alltid vänder sig i första hand till 

vårdpersonalen vid funderingar om sina läkemedel. Istället konsulterar de FASS 

(Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) eller någon närstående (Beckman Gyllenstrand, 2007). 

Dessa fynd kan tolkas som att äldre på särskilda boendeformer känner sig mer bekväma att ta 

upp sina funderingar under förhållande som inte styrs av tiden och stress. 

 Informanterna hade en uppfattning om att tiden hindrar sjuksköterskan att fokusera på hur 

informationen ges och hur personen uppfattar denna information. Detta kan förstås som om 

att allt blir så uppgifts orienterat att personalen omedvetet kan glömma att det handlar om 

människor som vårdas, vilket enligt Woolhead et al. (2006) har en negativ effekt för äldres 

upplevelse av vården. Även Billeter-Koponen och Fredén (2005) belyser sjuksköterskornas 

tankar när stressen påverkar deras förmåga att se patienten som en individ. Personen 

förvandlas till en uppgift som måste utföras och helhetssynen försvinner, vilket går emot 

vårdens filosofi. Teng, Hsiao och Chou (2010) visar i sin studie att sjuksköterskors förmåga 

att känna empati hindras av en hög arbetsbelastning som skapar stress. Att allt fler uppgifter 

läggs på sjuksköterskan resulterar i att de äldre får mindre tid, vilket innebär att andra 
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uppgifter går före information om läkemedel och även övrig kontakt och kommunikation med 

patienten (McCabe, 2004). Kritik från Socialstyrelsen (2000) har riktats mot detta, då mycket 

administrativt arbete leder till att patientkontakten inte alltid prioriteras och leder till att målen 

med patientvården läggs åt sidan. Det är sällan som medicinska och praktiska behov 

prioriteras bort. Istället blir de sociala aktiviteter och den personliga kontakten som offras 

(Socialstyrelsen, 2012). Detta leder inte bara till att informationen blir lidande, utan även 

patientkontakten, som många äldre anser vara viktigt och som är ett sätt att skapa trygghet. 

Korta och vardagliga samtal kan många gånger uppskattas av äldre (Holmberg, Valmari & 

Lundgren 2012; Williams & Irurita 2004).  

 

9.2.4 Sjuksköterskans etiska och moraliska reflektioner 

En aspekt som informanterna lyfter fram i resultatet är bristen på respekt för äldre som 

människor. Många gånger förbises äldres behov av att bli informerade. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) betonar alla människors lika värde i vårdsituationer, där 

patienten får möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ. För detta är det 

nödvändigt att patienten erhåller information som berör dennes vård. Holm (2001) lyfter fram 

betydelsen av vårdpersonalens förmåga att ge och ta emot information, men också av deras 

sätt att värna om patientens andra känslor. Människors lika värde utifrån hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ger inga uttryck för undantag i samband med 

omständigheter som tidsbrist, kognitiva förmågor eller personens sjukdomstillstånd. 

 Kommunikationen och samtalet har en central betydelse i omvårdnaden enligt Travelbee 

(1971). Med hjälp av kommunikationen förmedlas människornas känslor och tankar. En 

öppen kommunikation i syfte att göra patienten mer insatt i sin situation ska inte behöva 

hindras av faktorer som tidsbrist eller patientens kognitiva förmåga (Newham & Hawley, 

2007). Dessa aspekter ska inte heller hindra att mötet sker med respekt för individen. Walsh 

och Kowanko (2002) belyser detta problem och menar att trots att personalen är medveten om 

hur kommunikationen ska ske för att visa respekt, sker detta sällan i praktiken. Detta styrks 

även av Billeter-Koponen och Fredén (2005). Enligt deras studie upplevde sjuksköterskor att 

tidsbristen hindrade dem från att erbjuda den respekten som krävs i mötet med patienten. 

Detta kan väcka känslor och tankar som får sjuksköterskan att ifrågasätta sina egna 

värderingar. Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) belyser detta problem i en studie, 

där sjuksköterskor ofta delegerar uppgifter mot deras vilja för att organisationen kräver det. 

Många gånger måste sjuksköterskan arbeta med hänsyn till organisationens förutsättningar, 
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vilket kan skapa känslor av maktlöshet, otillräcklighet och frustration (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005). 

 Många äldre patienter är inte medvetna om sina rättigheter gällande information och 

delaktighet i sin vård, vilket skapar grund för det paternalistiska synsättet hos vårdpersonalen. 

Ett arbetssätt i vårdarbetet där patienten är välinformerad och motiverad att vara delaktig i sin 

vård visar positiva effekter på vårdens resultat (Socialstyrelsen, 2010b). En välinformerad 

patient kan vara mer observant på förändringar och avvikelser som kan vara ett hot för 

patientsäkerheten. Trots att alla informanter påpekade vikten av den äldres delaktighet i 

samband med information om medicineringen, var detta något som inte alltid förekom. Detta 

kan förstås som att deltagarna styrdes mer av andra omständigheter än sin goda vilja av att 

hjälpa de äldre i samband med läkemedelsinformation. Edberg et al. (2008) fann i sin studie 

att sjuksköterskor hade en vilja att göra mer än vad de kunde för patienter med 

demenssjukdom. Även Mackintosh (2006) belyser deltagarnas tankar av vården som en viktig 

och nödvändig fråga, men inte alltid lätt att åstadkomma. I båda studier framkommer att den 

goda viljan hindras oftast av utomstående faktorer som personalen inte alltid kan rå för.  

 Bortprioriteringen av informationen betraktades av informanterna som en stor brist, 

eftersom delaktighet i sin egen situation kunde många gånger underlätta sättet att ge och ta 

emot information. Florin, Ehrenberg & Ehnfors (2006) framhäver vikten av att motivera 

patienters delaktighet i vården för ett gynnsamt resultat. Å andra sidan påpekar författarna att 

många sjuksköterskor uppfattade att patienterna föredrog en högre grad av delaktighet i 

samband med beslutsfattande än vad patienterna själva önskade.  

 Travelbee (1971) ser omvårdnaden som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan får 

tillfälle att hjälpa patienten att hantera sina erfarenheter. För detta behöver sjuksköterskan 

involvera patienten i vården och att känna sig delaktig i sin situation. Att inte engagera den 

äldre att vara delaktig i sin vård kan påverka kommunikationen på ett negativt sätt och bildar 

ett gap i vårdrelationen. Detta kan visas genom att många äldre inte alltid berättar om alla sina 

läkemedel för sina läkare som bottnar i brist på patientens delaktighet i vården (Caskie & 

Willis, 2004), vilket tyder på en känsla av otrygghet i vårdrelationen. Det åligger i 

sjuksköterskans uppgift att motivera patienten att fullfölja sin behandling i strävan efter en 

förbättrad tillvaro, utan att bortse från människan bakom diagnosen. Detta är centralt enligt 

Travelbee (1971) för att bygga upp en välfungerande vårdrelation bestående av intresse, 

engagemang och medkänsla, vilket präglas av respekt och förståelse. Den relationen som 

skapas ska ge stöd och trygghet. En viktig punkt för att åstadkomma detta är vårdarens 

empatiska förmåga (Holm 2001).  
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 Travelbee (1971) beskriver den empatiska förmågan som sjuksköterskans sätt att visa 

förståelse för den enskildes känslor utan risk att värdera eller objektifiera människan. Enligt 

Holm (2001) fungerar empati som en vägledning i bemötandet med patienten. McCabe (2004) 

belyser patienternas positiva upplevelser när sjuksköterskan visar empati i vårdrelationen. 

Sjuksköterskans empatiska förmåga kan kopplas ihop med känslan av sympati, som, enligt 

Travelbee (1971) utvecklas genom empati och utgör en fas i den mellanmänskliga processen. 

Sjuksköterskan får då möjlighet att visa engagemang och intresse för patienten. Travelbee 

(1971) påpekar dock att sympati inte får förväxlas med att ömka personen. Van der Cingel 

(2011) lyfter fram i sin studie att medkänsla övergår känslan av sympati, men kan ha en 

negativ klang som begrepp, då den kan associeras med att känna medlidande. Å andra sidan 

kan denna medkänsla väcka personens intresse att agera och därmed uppnå goda resultat med 

vården som ges. 

 Sjuksköterskerollen har utvecklats genom tiderna till ett allt mer självständigt arbete. 

Självständighet i arbetet kan inbegripa råd och information om sjukdom och behandling till 

patienten. Detta tydliggörs i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, där 

bemötande, information och undervisning utgör viktiga områden i sjuksköterskans dagliga 

arbete (Socialstyrelsen, 2005). I många fall där läkaren inte har den tiden som krävs för att 

informera patienten spelar sjuksköterskan en väsentlig roll för att värna om den äldres behov 

till att vara delaktig i beslut som berör dennes vård. Sjuksköterskan ska kunna förmedla 

närvaro och viljan att hjälpa i alla omvårdnadssituationer. En sjuksköterska måste vara 

medveten om hans/hennes intresse och lyhördhet till den äldres behov och även hitta tid för 

reflektion över sina handlingar i vårdarbetet. Ett sådant förhållningssätt skapar förutsättningar 

som ökar patientens självrespekt, mening och välbefinnande. 

 

10 Kliniska implikationer  

Studien tyder på att det finns förbättringsområden med avseende på läkemedelsinformation 

till äldre inom särskilda boende. Det kommer en ny trend, där patientens roll som passiva 

vårdtagare inte längre kommer att vara aktuell. Information och kunskap, som dagens äldre 

inte hade då, är lättare att få tag i för den framtida äldre generationen. Patientens delaktighet 

kommer därmed att bli vanligare och vårdpersonalens roll är att agera som en tillgång, när 

patienten inte är kapabel att kunna göra det själv. 

 Uppsatsen kan vara användbar som en utgångspunkt för reflektion över förhållningssätet 

vid mötet med äldre i samband med läkemedelsinformation. Att som sjuksköterska låta sig 
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styras av yttre faktorer vid prioritering av olika vårdinsatser kan påverka äldres upplevelse av 

vården, då alla individer har olika behov och önskemål. Det är därför av vikt att vara 

medveten om riskerna som vårt beteende medför och hur mötet med den äldre påverkas av 

detta. Negligering av en persons behov eller upplevelse av bemötande, oavsett kontext, tyder 

på en respektlös behandling som äventyrar vårdrelationen och påverkar individens trygghet 

och välbefinnande.  

  

11 Förslag till fortsatt forskning  

I samband med insamling av material uppstod det svårigheter att hitta nya relevanta studier av 

kvalitativ karaktär inom området, och som inbegriper den äldre populationen. Många studier 

om äldre och läkemedel verkar inrikta sig mestadels på risker och biverkningar, med fokus på 

den medicinska vetenskapen. Detta ger en bild av att äldres upplevelser inom området är 

begränsat, vilket tyder på ett ökat behov av mer vårdvetenskaplig inriktad forskning. Grundad 

på detta vill författaren uppmuntra till vidare forskning som omfattar äldre personers egna 

upplevelser och erfarenheter av läkemedelsinformation. Det kan vara av intresse att ta reda på 

äldre personers syn på informationsbehovet, men också på hur de själva upplever mötet i 

samband med läkemedelsinformation. 

 

12 Slutsats 

Läkemedelsinformation till äldre anses vara en väsentlig del för att kunna involvera individen 

i sin vård. Trots en vilja att öka äldres delaktighet i sin situation och tillgodose deras 

informationsbehov beträffande läkemedel, finns det olika faktorer som motarbetar denna 

önskan. Det paternalistiska synsättet betonas när sjuksköterskan bestämmer hur informationen 

sker och vilka som är kapabla att få den. Även om det finns goda avsikter med att inte alltid 

delge alla äldre information om sina läkemedel, framstår sjuksköterskan som den som ”vet 

bäst”. Detta kan skapa en risk, där vissa äldre nekas sin rätt att bli informerade baserad på 

sjuksköterskans bedömning eller uppfattning av individens kognitiva funktion eller beteende. 

 Det verkar vara lätt att hamna i rutinmässiga vanor när arbetet styrs av yttre faktorer. 

Rutinen kan medföra att sjuksköterskan, omedvetet, ser vården av äldre som en del av sina 

arbetsuppgifter, utan att ta hänsyn till individuella behov som inte alltid uttrycks lika tydligt.  
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning till dig som är legitimerad 

sjuksköterska verksam inom äldrevården 

Denna undersökning vänder sig till legitimerade sjuksköterskor verksamma inom äldrevården 

och avser undersöka sjuksköterskors syn på läkemedelsinformation bland äldre på särskilda 

boenden. Målsättningen med undersökningen är att öka kunskapen om sjuksköterskans 

förhållningssätt till patientinformation och undervisning i samband med äldres 

läkemedelsbehandling. Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i 

undersökningen. 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt  

samtal under ca 45 minuter och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna  

kommer att skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Alan Silva som kommer att 

intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB) och kommer att 

förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda. Därefter 

kommer dataminnet att förstöras. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i 

pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek.  

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

Är Du intresserad att delta så kommer vi att kontakta Dig inom en vecka 

Agneta Cronqvist, handledare          Alan Silva, student, leg sjuksköterska, fil kand 

Lektor, leg sjuksköt, fil. dr i vårdvetenskap      alan.silvarondon@student.esh.se 

agneta.cronqvist@esh.se            Tel: XXXX 

tel: XXXX 

mailto:alan.silvarondon@student.esh.se
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