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Sammanfattning 

Bakgrund: I det naturliga åldrandet sker det förändringar med kroppen som påverkar 

den äldres dagliga liv. I åldrandet tillkommer ofta sjukdomar som kräver 

behandling i form av läkemedel. Termen polyfarmaci används vid 

användning av flera läkemedel inom vetenskapen. Läkemedel är idag den 

vanligaste behandlingsformen som kan bidra till både positiva och 

negativa konsekvenser hos den äldres hälsa.  

Syfte:  Syftet var att belysa omvårdnadsproblem vid polyfarmaci hos äldre.  

Metod:    En litteraturöversikt utfördes över 11 kvantitativa artiklar som söktes fram 

i databaserna Cinahl, PubMed och MedLine. Sökorden som bland annat 

användes var polyfarmaci, äldre, riskfaktorer och omvårdnad. Den 

teoretiska utgångspunkten i arbetet är sjuksköterskan Carnevalis (1996) 

modell som handlar om omvårdnadsdiagnostik.  

Resultat: 
Ur de valda artiklarnas resultat framkom det fyra huvudkategorier: 1) fall 

och fallrisk som berör hur den äldres risk för fall ökar vid intag av många 

läkemedel och vad konsekvensen av detta leder till. 2) Bristande 

följsamhet belyser orsaker till varför läkemedelsordinationer inte följs av 

varken patienter eller vårdpersonal. 3) Nutritionsstatus och malnutrition 

berör hur polyfarmaci kan påverka den äldres nutritionsstatus och att en 

följd av detta kan leda till malnutrition och andra konsekvenser. Den sista 

huvudkategorin som är 4) funktionsnedsättning berör hur polyfarmaci kan 

påverka den äldres funktionsförmåga i dagligt liv.   

Diskussion: En svårighet som framkommer är att definitionen för polyfarmaci inte är 

helt fastställd. Trots detta framkommer det omvårdnadsproblem som har 

samband med läkemedel men som även kan korrelera med multisjuklighet 

som är vanligt förkommande i och med det naturliga åldrandet.  

Nyckelord: Polyfarmaci, fall, äldre, litteraturöversikt, omvårdnadsproblem. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: In the natural aging process, changes occur in the body that affect the 

elderly person's daily life. Aging often leads to diseases that require 

treatment in form of drugs. The term polypharmacy describes the use of 

multiple drugs. Medications are the most common form of treatment and 

may contribute to both positive and negative effects on elderly’s health.  

Aim: The aim was to illuminate nursing problems in elderly regarding 

polypharmacy. 

Method: A literature review was performed based on 11 quantitative scientific 

articles. Databases used were Cinahl, PubMed and MedLine. Among the 

keywords used were polypharmacy, aged, risk factors and nursing. The 

theoretical framework was nurse Carnevali’s model (1996) dealing with 

nursing diagnosis.  

Results: 
From the selected articles’ results revealed four main categories were: 1) 

fall and risk of falling, which relate to how the elderly’s risk of falling 

increases with intake of many medications and its consequences, 2) non- 

adherence highlights the reasons why prescriptions are not followed 

neither by patients nor healthcare professionals. 3) Nutritional status and 

malnutrition concerns how polypharmacy can affect the elderly’s 

nutritional status and as a consequence lead to for example malnutrition, 

and 4) functional decline and the elderly’s (dis)ability to function in daily 

life is the last major category that could be affected by polypharmacy. 

 

Discussion: 
A difficulty that emerges from the literature is that the definition of 

polypharmacy is not identified. Despite this, it appears the nursing 

problems related to drugs can also correlate with multimorbidity which is 

common in the natural aging process. 

Keywords: Polypharmacy, fall, aged, literature review, nursing problems.  
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Inledning 

I Socialstyrelsens hälsorapport rapporterar Ringbäck Weitoft, Ericsson och Fastbom (2009) 

en ökning av uthämtade läkemedel med tre till fyra procent per år oavsett ålder. Dagens 

sjuksköterskor möter idag fler äldre patienter än någonsin som söker vård. De äldre har större 

sjuklighet och söker därför vård i större utsträckning. Denna patientgrupp är en grupp som vi 

sjuksköterskor kommer att träffa på i nästan alla sorters vårdkontexter. Forskningen går 

framåt hela tiden och nya läkemedel har utvecklats. Det innebär att sjukdomar kan medicinskt 

behandlas i en större utsträckning idag än någonsin tidigare. Läkemedlen ger bieffekter och 

integrerar med varandra och ju flera läkemedel människan använder desto större risk för 

komplikationer. Detta problemområde har varit aktuellt i nyheterna vilket medförde ett 

intresse hos författarna. Vi anser att detta är viktigt att belysa eftersom vi som sjuksköterskor 

kommer att vårda denna patientgrupp och behöver därför kunskapen kring detta och hur det 

kan påverka den äldres dagliga liv.  

 

Bakgrund 

Den äldre människan 

Enligt Statistiska centralbyråns prognos (2012) finns det ungefär två miljoner äldre i Sverige 

idag 2015 som är 65 år och äldre. Denna siffra förväntas stiga markant inom kommande år. 

Medellivslängden i Sverige 2015 är hos män 80 år och hos kvinnor 84 år. Prognostiskt 

kommer denna siffra att stiga kommande år enligt Statistiska centralbyrån. Komorbiditet är 

hos den äldre människan vanligt förekommande och läkemedelsalternativen blir allt fler samt 

preventiva läkemedel (Läkemedelsboken, 2014). Komorbiditet kan förklaras som 

samsjuklighet vilket innebär att individen har mer än en sjukdom och dessa är oftast kroniska 

och långvariga (www.ne.se). Äldre kommer i denna uppsats att bestå av personer som är 65 år 

och äldre.  

 

Det naturliga åldrandet 

I det naturliga åldrandet ingår det att människans kropp förändras och blir svagare (Hallbäck, 

2014). Människans lever är kroppens största körtel och vid åldrandet minskar dennes förmåga 

att ta hand om och eliminera ämnen i olika omfattning. Detta medför att vissa läkemedel får 

en långsammare eliminering i levern och kan leda till högre koncentration i kroppen 

(Fastbom, 2006). Den äldre människans andel kroppsvatten har minskat med upp till 30 % 
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efter 80-års åldern vilket betyder att de är betydligt känsligare för vätskebrist vid olika 

infektioner enligt Santamäki Fischer, Lundman, Gustafson och Norberg (2012). Gustavson 

och Olofsson (2012) belyser att nervcellerna i hjärnan hos äldre minskar vilket leder till en 

förändring av smärtkänsligheten och en ökning av stress- sömn- och depressionskänslighet. 

Baroreceptorerna som reglerar blodtrycket i kroppen blir enligt Hallbäck (2014) sämre med 

åldern vilket gör att systemet blir långsammare och blodtrycket hinner inte regleras vid 

aktivitet. Det kan tillexempel märkas vid resning. Kärlen i människans kropp är de som 

försörjer kroppens organ och vävnader med tillräcklig mängd blod. Till dessa kärl ingår 

kapillärer, vener och artärer. I och med åldrandet försämras dessa kärl vilket gör att 

blodtrycket kan stiga och hjärtats volym ökar. Artärerna blir stelare och förkalkningar sker 

genom inlagringar. Med tiden kan detta ge upphov till hjärt- och kärlsjukdom.  

 Hallbäck (2014) beskriver vidare att i det naturliga åldrandet sker inte samma cellökning 

av blodceller i kroppen som vid yngre dagar. Detta ger en ökad risk för infektioner. 

Försämringen av elasticiteten i lungalveolerna leder enligt Gustavsson och Olofsson (2012) 

till att bröstkorgen blir mer stel och en försämring av gasutbytet sker vilket påverkar orken 

hos den äldre. Njurarnas funktion är enligt Hallbäck (2014) till för att rena blodet och göra sig 

av med ämnen som inte är nödvändiga för kroppen. När människan blir äldre minskar 

njurarnas filtreringsförmåga till ungefär hälften. Muskulaturen i urinblåsan försämras och 

toalettbesöken blir mer frekventa. Kvinnor kan få problem med inkontinens och mäns 

förstoring av prostatan kan ge miktionssvårigheter. Med åldern minskar även 

salivutsöndringen i kroppen och muntorrheten ökar. Till följd av detta ökar risken för karies. 

Slemhinnorna i mun, svalg och magsäcken blir tunnare och infektionskänsligheten ökar och 

likaså känsligheten för läkemedel.  

 Peristaltiken försämras när människan blir äldre och beskrivs av Kragh och Midlöv (2013) 

att detta sker i både tunn- och tjocktarm och gör det långsammare för födan att passera. I 

tjocktarmen sker det ett ökat vätskeupptag som gör att avföringen blir hårdare och kan orsaka 

smärtor. När människan åldras minskar energin och orken till aktivitet, detta gör att 

musklerna och benmassan minskar och det finns en ökad risk för benskörhet. Aktivitet är en 

förutsättning för den äldre för att bibehålla hälsa och stärka kroppens funktioner såsom 

rörlighet, motverka obstipation och stärka skelettet. Huden är kroppens största organ och har 

som uppgift att skydda mot yttre påverkan, främmande ämnen och temperaturreglering. 

Hallbäck (2014) påvisar den sårbarhet som uppstår när hudens elasticitet blir sämre under 

åldrandet och utsätts av yttre faktorer. Underhudsfettet minskar och huden blir torrare vilket 

leder till att det är lättare för trycksår att uppstå och läkningsprocessen försämras. 
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Äldre och läkemedel  

Läkemedel påverkar äldre människor i större utsträckning vilket Fastbom (2006) påvisar. 

Detta beror på att många äldre människor har större sjuklighet och använder sig av fler 

läkemedel som kan interagera med varandra. Enligt Hallbäck (2014) belastas njurarna i högre 

grad vid eliminering av läkemedel med stigande ålder pga. försämrad filtreringsförmåga. 

Detta påtalar Fastbom (2006) att sjukvården skall ta hänsyn till eftersom läkemedel annars 

kan ackumuleras i kroppen med onödiga biverkningar som följd. Äldres hjärnor är känsliga 

för sedativa läkemedel och hypnotika. Följden kan bli trötthet och dåsighet men även 

förvirring. Salivproduktionen minskar naturligt i åldrandet men även läkemedel som 

exempelvis antikolinerga, urindrivande och antidepressiva medel har muntorrhet som 

biverkan. En följd av detta är sväljsvårigheter för tabletter och föda. Enligt Socialstyrelsen 

(2015) finns det läkemedel som bör undvikas hos äldre på grund av hög risk för biverkningar. 

Detta beskrivs i litteraturen som olämpliga läkemedel och i många studier används Beers 

kriterier. Beers kriterier uppdaterades 2003 av Fick, Cooper, Wade, Waller, Maclean och 

Beers där både olämpliga läkemedel dokumenterats samt sjukdomar där vissa läkemedel är 

olämpliga. Dessa kriterier kan användas som ett användbart verktyg inom vården.  

 

Polyfarmaci 

Definitionen av polyfarmaci kommer från grekiska orden poly som betyder många och 

farmaci som betyder läkemedel (Hallbäck 2014). Bushardt, Massey, Simpson, Ariail och 

Simpson (2008) gjorde först en litteraturöversikt i USA som bestod i att söka definitionen för 

polyfarmaci i databaser de senaste tio åren. Det framkom att definitionen för polyfarmaci inte 

är helt fastställd men nämns i flera artiklar som ”medicinen inte matchar diagnosen”. I vissa 

artiklar används polyfarmaci som sex läkemedel eller fler. Nästa steg i artikeln genomförde 

författarna en journalgranskning för att se prevalensen av polyfarmaci hos 1270 äldre 

personer. Det framkom att 29,4 % använde sig av sex läkemedel eller fler.  

 I Läkemedelsboken (2014) uppges att definitionen för polyfarmaci inte är fastställd 

internationellt men används ofta i studier för patienter som använder sig av fyra läkemedel 

eller fler. Begreppet förekommer med anledning av att det normala åldrande ofta leder till 

ökad användning av fler antal läkemedel på grund av komorbiditet. Kragh (2013) uppger att 

läkemedelsbehandling av flera preparat kan vara nödvändigt för att minska sjuklighet och 
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dödlighet men de negativa aspekterna kan leda till ytterligare sjuklighet och ökade 

biverkningar.  

 Aspekter som kan problematisera polyfarmaci är mångfacetterat vilket Fastbom (2006) 

beskriver. En faktor kan vara okunskapen angående det normala åldrandet, både hos 

vårdpersonal och anhöriga. I det naturliga åldrandet blir kroppen svagare och de inre organen 

har inte samma fullständiga funktion som tidigare exempelvis att orkeslöshet behandlas med 

läkemedel vilket ingår i det naturliga åldrandet. Patientens symtom behandlas istället för att se 

symtomen som ett problem till en eventuellt bakomliggande sjukdom. Det kan innebära att 

man behandlar biverkningarna som en egen sjukdom. Detta kallas för iatrogen sjukdom. 

Okunskap till icke-farmakologiska alternativ kan vara en orsak till polyfarmaci. Den äldre kan 

ha olika föreskrivare som inte har någon information om personens övriga mediciner. En 

annan anledning kan vara bristande uppföljning, ställningstagande och utvärdering av 

ordinerande läkemedel. Lars och Nilsson (2014) uppger att detta kan leda till att patienten står 

kvar på mediciner som egentligen är onödiga eller ger onödiga biverkningar. Detta kan 

förklaras genom att det saknas rutiner om hur patienten ska följas upp.  

 I en enkätstudie från 30 olika äldreboenden av Ellenbecker, Frazier och Verney (2004) i 

USA har de inhämtat information om läkemedelsanvändningen hos de boende. 

Sjuksköterskor på boendet uppgav att informationen angående läkemedel och ordinationer 

efter utskrivning inte nådde dem utan endast till den äldre vilket kan leda till felaktig 

medicinering. Det framkom av Nordeng (2009) att många biverkningar uppstod på grund av 

brister i läkemedelshanteringen som i sin tur beror på exempelvis bristande kommunikation 

mellan olika vårdgivare och även mellan vårdgivare och patient. I en svensk tvärsnittsstudie 

av Haider, Johnell, Ringbäck Weitoft, Thorslund och Fastbom (2009) har det visat sig att 

äldre personer med låg utbildningsnivå har större risk för polyfarmaci och användning av 

olämpliga läkemedel samt i denna studie visade det sig att kvinnor i denna grupp har en 

förhöjd risk. Enligt Fastbom (2006) förändras farmakokinetiken och farmakodynamiken med 

stigande ålder. Detta sker individuellt då åldrandet påverkar individen individuellt. 

 

Omvårdnad av äldre  

När individen åldras är det inte enbart den fysiska kroppen som förändras utan det sker även 

förändringar psykiskt, socialt och existentiellt vilket Santamäki Fischer et al. (2012) belyser. 

Det är bra att inte glömma bort att även äldre har olika förutsättningar genetiskt och bör 

bedömas utifrån ens specifika förutsättningar och funktion. Under åldrandet genomgår den 



 
 5 (34) 

 

äldre transitioner som är både av social karaktär som vid pension och vid makes/makas 

bortgång. Det kan även vara av fysisk karaktär som till exempel när kroppens förändringar 

påverkar den äldres funktioner i dagligt liv. Edvardsson (2010) betonar vikten av att 

personcentrerad vård underlättar vården hos de patienter som blir allt mer påtagliga och 

beroende av vård och omsorg. Personcentrerad vård innebär att man utgår från just den 

specifika personen för att kunna ge personen möjlighet att bibehålla hälsa. Detta innebär att 

förebygga att ohälsa uppstår vilket kan leda till minskad livskvalité. Detta bör ske genom en 

god vårdrelation och kommunikation mellan den äldre och sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

skall ha kunskap om det naturliga åldrandet och ta det i beaktande vid mötet med den äldre, 

vara uppmärksam på sviktande funktioner, motverka lidande och att stärka hälsoresurserna. 

En annan aspekt av personcentrerad vård beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2010) 

där sjuksköterskan skall se patienten som något annat än just sin sjukdom och att diagnos och 

individ inte per automatik är samma sak. Sjuksköterskan skall utgå från individens behov, 

önskan och förutsättningar samt stödja individen att ta egna beslut. Enligt Wallace, Chandler, 

Rogers, Crosby, Joshi och Spriggs (2011) är det viktigt att ha multiprofessionell insyn i 

vården för att optimera vård och omsorg. I den kontexten är sjuksköterskans kunskaper och 

roll av största vikt för att tillfredsställa den äldres behov. Nordeng (2009) uppger att i 

sjuksköterskans arbete ingår det att administrera läkemedel till patienter och utvärdera 

effekten av dessa samt att observera biverkningar som kan uppstå. Dokumentationen av 

effekten eller eventuella biverkningar är sjuksköterskan skyldig att införa i patientens journal. 

Sjuksköterskan har oftare tätare och mer regelbunden kontakt med patienten än vad läkaren 

har därav är ett nära samarbete med läkaren av största vikt för att få en så patientsäker vård 

som möjligt.  

 

Omvårdnadsproblem 

När man blir äldre kan det enligt Florin (2014) uppstå behov som individen inte klarar av att 

utföra på egen hand där hjälp av omvårdnad behövs. När kraven blir för höga och individens 

egna resurser inte räcker till skapas en obalans och situationen leder till omvårdnadsproblem. 

Dessa behov kan vara av olika karaktärer. Det kan vara fysiska behov till exempel hjälp med 

toalettbesök men även av psykologiska som kan vara ett behov av trygghet eller behov av 

gemenskap som är av social art. Omvårdnadsproblem kan även bestå av förebyggande 

åtgärder för att bibehålla hälsa och undvika att problemet leder till ytterligare hälsoproblem. I 

sjuksköterskans arbete ingår att se den enskilda individen och inhämta information till att göra 
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omvårdnadsdiagnoser. Begreppet omvårdnadsdiagnos beskrivs som ett användbart verktyg 

för sjuksköterskan genom att inhämta information från patient och göra en egen klinisk 

bedömning, analysera och bedöma vilken omvårdnadsdiagnos som ligger till grund för 

eventuell omvårdnadsbehandling. Omvårdnadsdiagnos är till skillnad från medicinsk diagnos 

sjuksköterskans domän. NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 

International (2015) är en internationell handbok för omvårdnadsdiagnoser som nu även finns 

översatt till svenska men har inte ännu helt ut anpassats till svenska förhållanden. NANDA 

International innefattar evidensbaserade omvårdnadsdiagnoser och skall användas som ett 

verktyg för sjuksköterskor i det kliniska arbetet.  

 I sjuksköterskans profession ingår enligt Nordeng (2009) att bedöma risken och försöka 

arbeta preventivt för att undvika omvårdnadsproblem som kan uppstå. Svårigheten består i att 

det i många fall är en livsnödvändighet att använda sig av flera/många läkemedel på grund av 

komorbiditet samtidigt som läkemedlen skapar en helt annan risk av följderna eller 

biverkningar av de läkemedel som ordinerats. 

 

Problemformulering 

Studier visar att polyfarmaci är vanligt förekommande hos äldre. Sjuksköterskans uppgift är 

att vara uppmärksam på den äldres situation för att kunna ge god omvårdnad och förebygga 

ohälsa. Behovet av mer hjälp och vård i ålderdomen ökar och det är sjuksköterskans ansvar att 

vårda utifrån den enskilda individens förutsättningar. Forskning pekar på att i dagens 

äldrevård finns en benägenhet att använda sig av läkemedel när det finns möjlighet till icke-

farmakologisk behandling. Sjuksköterskans ansvar består inte i att ordinera läkemedel men 

ansvaret ligger på sjuksköterskan att utvärdera effekten, biverkningar och att förmedla denna 

information vidare till läkaren. Denna information bör föras vidare för att läkaren ska kunna ta 

vidare ställningstagande till fortsatt medicinering, dosjustering eller eventuellt utsättning av 

läkemedlet. Mot bakgrund av den forskning som författarna granskat är det av intresse för vår 

kommande yrkesroll att fördjupa oss inom ämnet. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa omvårdnadsproblem vid polyfarmaci hos äldre.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I sjuksköterskans profession ingår det att ha kunskap om både den medicinska- och 

omvårdnadsdomänen. Därav anser författarna att Carnevalis (1996) omvårdnadsdiagnostik är 

användbar som teoretisk utgångspunkt i detta arbete eftersom polyfarmaci är ett medicinskt 

område men som bidrar till vårdvetenskapliga konsekvenser.   

 Carnevalis omvårdnadsdiagnostik (1996) är ett verktyg för sjuksköterskan att beskriva 

patientens funktion som ska förstås av sjuksköterskor men även för andra vårdaktörer. 

Omvårdnadsdiagnos är till för att stödja patienten i det dagliga livet och fungera på ett 

optimalt sätt för just den specifika individen. Det är dock av vikt att sjuksköterskan noga 

inhämtar information från patienten och anhöriga men använder sig även av sin egen 

erfarenhet och kunskap för att göra en korrekt bedömning innan omvårdnadsdiagnosen ställs. 

Sjuksköterskan möter dagligen patienter vars hälsa/ohälsa påverkar det dagliga livet där 

omvårdnadsdiagnos och behandling behövs. Därav att konsensusbegreppet hälsa kan 

sammankopplas med Carnevali för att få en bättre förståelse för den äldres behov i dagligt liv.  

 Konsensusbegreppet hälsa beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som ett begrepp som 

är en personlig upplevelse och uppfattning om sin tillvaro och mående. Hälsa är ett komplext 

begrepp och kan skifta under tid och beroende på skeenden och händelser i livet. Vårdandets 

mål är hälsa vilket innebär att stärka och stödja individens hälsoprocesser. När en individ 

upplever hälsa har den en känsla av välbefinnande. För att uppnå hälsa hos en individ handlar 

det om att hitta kunskap om vårdandet och att hitta en balans mellan rörelse och aktivitet men 

även vila och stillhet. 

 Carnevalis omvårdnadsdiagnostik (1996) kommer tillsammans med konsensusbegreppet 

hälsa att lyftas och diskuteras i resultatdiskussionen gentemot resultatet.  

 

Carnevalis omvårdnadsdiagnostik - en modell 

Carnevalis (1996) modell utgår från patientens förmågor och förutsättningar som påverkar 

patientens dagliga liv. Förmågor (inre resurser) som hur den enskilda individen klarar med 

tanke på dess fysiska funktion, ork, mående, inställning och kunskap samt hur denna kunskap 

kan användas i det dagliga livet. Det dagliga livet påverkas även av de yttre resurser 

(förutsättningar) som finns och i denna modell måste dessa tas hänsyn till. De yttre resurserna 

kan bestå i var patienten befinner sig, om patienten befinner sig i hemmet eller i någon annan 

vårdkontext. Viktiga yttre resurser är de personer som finns i patientens nätverk som kan vara 

stöd och hjälp när det behövs. Yttre resurser kan även bestå i patientens möjlighet att 
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kommunicera med anhöriga eller vården, patientens tillgång till hjälpmedel såsom rollator 

men även inkontinensskydd. Sjuksköterskan skall även ta patientens ekonomiska 

förutsättningar i beaktande för att bibehålla hälsa i det dagliga livet.  

 Sjuksköterskan måste ta de olika förmågor och förutsättningar i beaktande och bedöma 

vilka aspekter som påverkar hälsan eller livskvalitén i dagligt liv. Carnevali (1996) beskriver 

att omvårdnadsdiagnostiken sker i flera steg. Information angående den äldre inhämtas från 

olika källor. Sjuksköterskan tar reda på vilken grundinformation som finns om patienten 

sedan tidigare, gör sedan en överblick av situationen innan samtalet med patienten, 

information inhämtas sedan i samtalet med patienten och eventuella anhöriga. Identifierar 

först de problem/problemområden som består av svårigheter på de fysiska eller psykiska 

funktioner som påverkar det dagliga livet. Det är bra att klargöra om det är ett problemområde 

som är ett faktum eller om det förefaller risk för att det ska uppstå och i dessa fall riskbedöma 

hur stor sannolikhet att problemen kommer att ske. Nästa steg i processen är att identifiera 

vilka faktorer som bidrar till problemen/problemområdena. Sjuksköterskan bör även 

identifiera vilka resurser som finns som motverkar problem. Sjuksköterskan måste hålla sig 

informerad om patientens medicinska diagnoser/problem som påverkar det dagliga livet och 

kan leda till omvårdnadsmässiga problem i det dagliga livet. Den sista delen av 

omvårdnadsdiagnostiska modellen består av vilka reaktioner/konsekvenser vilket innebär att 

identifiera vad problemet kan leda till.  

 Sjuksköterskan ställer sedan enligt Carnevali (1996) en omvårdnadsdiagnos och stämmer 

av med patienten om omvårdnadsdiagnosen är korrekt ställd och ger patienten möjlighet till 

att påverka och korrigera eventuella missuppfattningar. Det är viktigt att diskutera med 

patienten i fråga samt dess anhöriga kring situationen och vad som förväntas för att kunna 

planera och hantera sitt dagliga liv. Sjuksköterskan skall vara noga med hur detta 

dokumenteras för att göra en så enkel och klar bild som möjligt, det är dock bra att vara 

specifik och genom att använda sig av vardagligt språk för att få en personlig 

omvårdnadsdiagnos för den enskilda individen. Språket skall inte vara värderande utan av 

neutral karaktär.  

 Omvårdnadsbehandling beskrivs enligt Carnevali (1996) att allt det man gör ska påverka 

patientens dagliga liv. Det kan påverka patientens hälsostatus, livskvalité, funktionell förmåga 

och förutsättningar till bättre hälsa.  
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Metod 

Metoden som användes var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Det innebär att 

författarna inhämtar kunskap om ett vårdvetenskapligt område där underlag för befintlig 

forskning finns. Litteraturöversikten är baserad på 11 vetenskapliga artiklar av kvantitativ 

design som belyser hur polyfarmaci påverkar de äldre.  

 

Datainsamling  

Databaserna som användes var Cinahl som innehar många artiklar inom det 

vårdvetenskapliga området, PubMed användes eftersom den innehåller artiklar som innefattar 

både medicinska och vårdvetenskapliga områden. Artikel från MedLine användes för att få in 

artiklar som handlar om både medicin och omvårdand. De engelska sökord som var till grund 

var polypharmacy (polyfarmaci), aged (äldre), nursing care (omvårdnad), medication 

adherence (läkemedelsföljsamhet) och risk factors (risk faktorer) och som finns i Svenska 

MeSH (2015). Ytterligare sökord som användes var nursing och problems. Sökorden 

användes i kombination med varandra och i olika konstellationer. Artiklar hittades även 

genom manuella- och fritextsökningar med sökord som fall, drugs (läkemedel) och risk. 

Omvårdnadsproblemen fall/fallrisk och bristande följsamhet dök upp i den inledande 

sökningen och valdes därför som sökord framgent i den egentliga informationssökningen 

(Östlundh, 2014) (Se bilaga 1).   

 

Urval 

Urvalet begränsades till artiklar publicerade mellan 2005-2015 eftersom det gav oss den mest 

aktuella forskningen inom ämnet. Anledningen till detta var att inom detta ämne går 

forskningen ständigt framåt med tanke på att populationen av äldre blir allt fler och 

komorbiditeten blir allt vanligare bland äldre. Författarna önskade att artiklarna skulle vara 

peer reviewed (vetenskapligt granskad) för att ha en vetenskaplig tillförlitlighet. Även ett 

tillgängligt abstrakt var en begränsning för att underlätta sökningen och möjliggöra en 

överblick över relevanta artiklar. Åldern är begränsad till 65 år och äldre för att det var det 

som intresserade författarna. Artiklarna som användes var alla skrivna på engelska förutom en 

som var skriven på svenska. Denna begränsning användes för att dessa språk är de enda som 

författarna behärskar. Utifrån de träffar som författarna fick fram med hjälp av sökkriterierna 
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gjordes ett första urval genom att endast läsa artiklarnas titlar. Utvalda artiklar utifrån titlarna 

gick författarna sedan vidare med genom att läsa abstrakt som nästa steg i urvalsprocessen. 

De mest relevanta artiklarna valdes sedan ut för genomläsning. En av artiklarna (Fonad, 2009) 

hittades genom en avhandling skriven av Fonad (2009) som föranledde en manuell sökning av 

artikeln. Dessutom hittades artikeln av Pirlich et al. (2006) ur en tidigare litteraturöversikt av 

Arnells och Östergrens (2013). Utvalda artiklarna hade en god kvalité. En god kvalité menas 

enligt Friberg (2012) att artiklarna har ett tydligt syfte där datainsamling, metod och resultat 

som svarar upp till studiens syfte. (Se bilaga 1). 

 

Dataanalys  

Analysen för de slutgiltiga resultatartiklarna genomfördes med hjälp av Fribergs (2012) 

analyskriterier. De artiklar som författarna valde att ha med i studien lästes igenom flera 

gånger för att få en så bra förståelse som möjligt av innehållet. Författarna underlättade 

läsningen av artiklarna genom att dela upp de 11 artiklarna i två delar där varje del bestod 

utav fem respektive sex artiklar. Varje författare läste samma artiklar första gången och 

resterande artiklar den andra gången. Detta gjordes för att få en bättre förståelse för artiklarna 

och materialet blev lättare att hantera. Genom att föra in varje artikel i en matris blev 

materialet lättare vilket skapade en bättre överblick över syfte, metod och resultat. Efter detta 

diskuterade och identifierade författarna likheter och skillnader av de olika resultaten i 

artiklarna. Detta gjorde författarna tillsammans genom att använda sig av whiteboardtavla för 

att tydligt få fram likheter och skillnader. När dessa var identifierade diskuterade författarna 

hur dessa kunde kategoriseras. (Se bilaga 2).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden som har tagits i beaktande är att artiklarna är skriva på 

engelska och svenska för att underlätta förståelsen och översättningen. Möjlighet till eventuell 

feltolkning föreligger vid översättning från engelska och författarna har haft detta i åtanke 

under arbetets gång. Majoriteten av artiklarna var etiskt granskade och de resterande 

artiklarna var godkända av kommittéer som granskar projektplanen innan studien 

genomfördes. Etiska överväganden har förekommits i alla artiklarna genom att deltagarna har 

tillfrågats om att delta i studien. I alla artiklarna har deltagarna varit anonyma och fått 
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möjlighet att avbryta deltagandet om så önskat (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt 

Stenbock-Hult (2004) skall författarnas förförståelse uppmärksammas. Förförståelsen hos 

författarna består i polyfarmaci upplevs vara förknippat med något negativt. Detta har gjort att 

författarna ständigt har reflekterat och diskuterat med varandra för att lägga förförståelsen åt 

sidan och vara så objektiva som möjligt.  

 

Resultat 

Ur de valda artiklarnas resultat framkom det fyra huvudkategorier: fall och fallrisk, bristande 

följsamhet, nutritionsstatus och malnutrition samt funktionsnedsättning. Fall och fallrisk berör 

hur den äldres risk för fall ökar vid intag av många läkemedel och vad konsekvensen av detta 

leder till. Bristande följsamhet belyser orsaker till varför läkemedelsordinationer inte följs av 

varken de äldre eller vårdpersonal. Nutritionsstatus och malnutrition visar hur polyfarmaci 

kan påverka den äldres nutritionsstatus och att en följd av detta kan leda till malnutrition och 

andra konsekvenser. Den sista huvudkategorin som är funktionsnedsättning berör hur 

polyfarmaci kan påverka den äldres funktionsförmåga i dagligt liv.   

 

Fall och fallrisk  

Resultatartiklarna påvisade att det finns olika faktorer som påverkar fall och fallrisk men en 

gemensam nämnare är att polyfarmaci är en bidragande orsak (Baranzini et al., 2009; Fonad, 

Robins Whalin, Winblad, Emami och Sandmark, 2006; Fonad, Emami, Robins Whalin, 

Winblad och Sandmark, 2009; Russel, Hill, Blackberry, Day och Dharmage, 2006). Studien 

av Baranzini et al. (2009) påvisade att risken för fall tredubblades när användning av 

antiarytmi- och antiparkinsonläkemedel ingår i medicinering av sju eller fler läkemedel. 

Förutom dessa läkemedel är även de läkemedel som innehåller bensodiazepiner en riskfaktor 

för fall och dessutom är äldre som medicinerar med antidepressiva eller lugnande läkemedel 

utsatta för ökad risk (Fonad et al., 2006). Fonad et al. (2009) betonar medvetenheten om att 

många äldre är multisjuka vilket leder till ett högt intag av läkemedel som en naturlig följd. 

Förutom detta som en riskfaktor för fall är även intag av läkemedel som interagerar med 

varandra en risk. Förutom att polyfarmaci är en riskfaktor finns ytterligare faktorer som bidrar 

till fall såsom balanssvårigheter, hinder i hemmet och artros (Russel et al., 2006). Utöver 

dessa riskfaktorer framkom det i de medicinska journaler som fanns tillgängliga att ytterligare 

riskfaktorer som bidrog till fallet var akutmedicinska orsaker såsom infektion, ortopediska 

skador sen innan fallet och uttorkning.  
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 Fonad et al. (2009) har i sin studie kunnat påvisa risken för fall vid användning av 

hjälpmedel i samband med medicinering med sömntabletter med bensodiazepiner på en 

somatisk avdelning. Detta beror på att personer med begränsad fysisk rörlighet löper större 

risk för fall på grund av att de försöker utföra vissa moment självständigt utan tillsyn eller 

hjälp. Det skiljde sig dock mellan den somatiska avdelningen och demensavdelningen, visade 

genom att på demensavdelningen kombinerades oftare sömntabletter med bensodiazepiner 

och neuroleptika. Kombinationen av dessa läkemedel kan ge dåsighet, yrsel och 

balanssvårigheter vilket ökar risken för fall. Däremot på den somatiska avdelningen användes 

tyngre läkemedel vilket kan förklara att fallrisken på den avdelningen är stor. Jakobsson 

(2005) visade en skillnad på att de äldre som bor på ett boende använder sig av signifikant fler 

läkemedel jämfört med personer i eget boende. 

     För att bibehålla hälsa bör ett preventivt arbete genomföras och där vikten av att en 

bedömning på riskfaktorerna måste utföras på individnivå med tanke på att den enskildas 

behov och förutsättningar måste prioriteras. Färre fall har inträffat när en fallbedömning har 

utförts (Fonad et al., 2006).  

 

Bristande följsamhet  

Bristande följsamhet är vanligt förekommande hos patienter som har många läkemedel vilket 

styrks i flera studier (Cárdenas-Valladolid et al., 2010; Fonad et al., 2006; Pasina et al., 2014; 

Ulfvarson, Adami, Bardage, von Bahr & Wredling, 2005). Pasina et al. (2014) påvisar att den 

vanligaste anledningen till bristande följsamhet var att patienten på eget bevåg avslutat 

medicineringen utan att ha förankrat detta med sin läkare. Patienterna grundade detta beslut i 

att de ansåg att medicinerna var onödiga och oroade sig för biverkningar. Efter tre månader 

visade det sig att nästintill 70 % av deltagarna hade bristande följsamhet. Ytterligare en 

anledning till bristande följsamhet visar Cárdenas-Valladolid et al. (2010) vara 

hörselnedsättning hos de äldre och dess svårigheter att kommunicera och uppfatta vikten av 

medicineringen och hur läkemedlet skall tas. Det visade sig att läkare och sjuksköterskor 

överskattade följsamheten hos de äldre, oberoende om de skötte sin egen medicinering eller 

med hjälp av vårdare. Gemensamt för dessa faktorer anses enligt Fonad et al. (2006) vara en 

bristande överblick och kontroll av äldres läkemedelsanvändning. En annan orsak kan vara att 

de medicinska ordinationerna inte följs upp utan bara förnyas. Komplexiteten består i att vissa 

läkemedelsrelaterade problem/biverkningar kan vara svåra att förutse och upptäcka hos de 

äldre.  
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 Hos patienter som nyligen blivit utskrivna från sjukhuset visade det sig en skillnad mellan 

ordinerade läkemedel och läkemedel som patienten faktiskt använder (Ulfvarson, Adami, 

Bardage, von Bahr & Wredling, 2005). Endast 30 % av deltagare rapporterade att de följde 

sin läkemedelsordination som var angiven i journalen. 42 % av deltagarna använde sig av fler 

läkemedel än vad som var ordinerat och 28 % använde sig av färre läkemedel. Detta kan 

förklaras genom att många deltagare använder sig av receptfria läkemedel som inte 

rapporteras till läkaren och därför dokumenteras de inte. De påvisade även att personer som 

lever ensamma och använder sig av fem till tio läkemedel per dag löper större risk för över- 

och undermedicinering än personer som lever tillsammans med någon. Båda dessa grupper 

uppgav att de upplevde sämre hälsa vilket kan betyda att de framgent är i behov av 

sjukhusvård. Detta bekräftar Cárdenas-Valladolid et al., (2010) genom att följsamheten var 

högre när medicineringen hanterades av en vårdgivare än när den hanterades av patienten 

själv. Följsamheten var sämre när både patient och vårdgivare tillsammans ansvarade för 

medicineringen.  

 

Nutritionsstatus och malnutrition  

Polyfarmaci har en negativ inverkan på den äldres nutritionsstatus och kan leda till 

malnutrition vilket bekräftas i flera studier (Heuberger & Caudell, 2011; Jyrkkä, Enlund, 

Lavikainen, Sulkava & Hartikainen, 2011; Pirlich et al., 2006). Pirlich et al. (2006) 

genomförde en studie för att se riskfaktorerna för malnutrition i Tyskland. För att bestämma 

vad som menas med malnutrition har de använt sig av flera nutritionsskalor som påvisar olika 

resultat. SGA är en av skalorna som använts och den visar att 27,4 % av 1886 deltagare var 

undernärda och av dessa var 9,8 % svårt undernärda. De jämförde detta med BMI-skalan 

(<18,5) som inte alls påvisade samma resultat utan med den metoden uppmättes att endast 4,1 

% var undernärda. Motsägelsefullt var när BMI användes som metod eftersom det visade sig 

att 36,5% var överviktiga och 15,4 % led av fetma. Det framkommer i studien att prevalensen 

för malnutrition på geriatrisk avdelning är 56,2 %. Av de patienter som var undernärda i 

denna studie använde 40,2 % fem läkemedel eller fler. Vid jämförelse mellan patienter som 

var yngre och äldre än 65 år framkom det att ålder har ett nära samband med undernäring, 

följt av antal läkemedel. De kunde inte påvisa att allvarliga sjukdomar hade lika stort 

samband. Jyrkkä et al. (2011) jämförde tre grupper med äldre, en grupp med överdriven 

polyfarmaci där definitionen var tio läkemedel eller fler ingick, en grupp med polyfarmaci, 

definierat som sex till nio läkemedel och en grupp med icke-polyfarmaci som definierades 
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som fem läkemedel eller mindre. I gruppen för överdriven polyfarmaci framkom 

nedsättningar i nutritionsstatus, funktionsförmågan och den kognitiva funktionen. Förutom att 

deltagarna med polyfarmaci hade en sänkt funktionsförmåga påvisar de även en viss 

försämring i nutritionsstatus och den kognitiva förmågan. Det framkom även att de deltagare 

som hade polyfarmaci upplevde sig ha en sämre hälsa än dem med icke-polyfarmaci. En 

annan aspekt är läkemedlens interaktion med näringsintaget hos äldre och hur det påverkar 

nutritionsstatusen (Heuberger och Caudell, 2011). Följden av användning av flera läkemedel 

ledde till minskat intag av fibrer, vitaminer och mineraler.  

 

Funktionsnedsättning 

Polyfarmaci leder till nedsatt nutritionsstatus som i sin tur påverkar funktionsnivån negativt 

hos äldre (Heuberger & Caudell, 2011; Jyrkkä et al., 2011). De har dock valt att se det från 

olika perspektiv. Följden av nedsatt nutritionsstatus påverkar negativt på både funktionsnivån 

och den kognitiva förmågan (Jyrkkä et al., 2011). Heuberger och Caudell (2011) tar upp en 

annan aspekt på funktionsnedsättning där de har belyst patienternas funktionsförmåga och den 

äldres minskade intag av fibrer, mineraler och vitaminer. Följden av intag av flera läkemedel 

har visat sig påverka upptaget av vissa näringsämnen från kosten. Russel et al. (2006) 

bekräftar i sin studie att nedsatt funktionsförmåga påverkar den hela människan vid 

polyfarmaci. Av de patienter som deltog i studien hade 91 % kvarstående problem efter 

fallincidenten och följden av detta blev en funktionsnedsättning hos nästan en tredjedel av 

deltagarna vid en jämförelse sen innan fallet. Jakobsson (2005) påvisar sambandet mellan 

komorbiditet och behov av hjälp och stöd i dagligt liv, vilket förklarar varför personer med 

fler sjukdomar oftare bor i särskilda boenden. Ett tydligt samband framkom mellan antal 

läkemedel och äldre som bor på särskilt boende samt en signifikant andel av dessa var 

kvinnor. En annan aspekt som inte tagits upp av tidigare studier men belyses av Fonad et al. 

(2006) är rädslan för fall. Även om ingen fysisk skada skett vid fallet kan rädslan för fall 

uppstå. Rädslan för fall kan leda till onödigt beroende av andra, minskad aktivitet vilket leder 

till funktionsnedsättning, minskad socialisering med isolering som följd samt försämrad 

livskvalitet. Detta bidrar till att den äldres hälsa påverkas negativt.  

 Läkemedel som interagerar med varandra kan enligt ge balanssvårigheter, yrsel och 

dåsighet vilket påverkar individens aktivitet i dagligt liv negativt. Individens dagliga liv 

påverkas genom begräsningar såsom minskad ork, minskad socialisering och minskad 

livskvalité (Fonad et al., 2009).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

När författarna sökte efter vetenskapliga artiklar visade de sig väldigt tidigt att det var svårt att 

hitta artiklar som svarade på vårt syfte. Detta kan bero på att polyfarmaci ofta förknippas som 

ett medicinskt område vilket leder till att författarna har identifierat en avsaknad av forskning 

inom huvudområdet vårdvetenskap. En svårighet under arbetets gång har varit att det inte 

finns någon klar definition på vad polyfarmaci är. Artiklarna som använts till resultatet har 

olika definitioner för polyfarmaci men gemensamt för dessa artiklar är förekomsten av 

läkemedel som kan leda till omvårdnadsproblem. En ytterligare svårighet som författarna 

upplevde var att det inte fanns någon direkt översättning på det svenska ordet 

omvårdnadsproblem till engelskan. Detta gjorde att författarna delade upp begreppet i två 

separata ord nursing och problems var för sig. Författarna hade initialt ingen vald begränsning 

gällande kvalitativ eller kvantitativ forskning. Allteftersom vi sökte fram artiklar under 

arbetets gång insåg vi att alla träffar bestod av enbart kvantitativ forskning och det anser inte 

författarna vara en svaghet i detta fall. Detta ses snarare som en styrka då vi haft som syfte att 

belysa och identifiera vad för befintlig forskning det finns inom fältet.  

 Författarna valde initialt att inte fokusera på ett specifikt omvårdnadsproblem, då det också 

hade blivit svårt för oss att hitta relevanta studier enbart inom det området. Resultatet visar 

trots detta att det finns en röd tråd i urvalet som ligger till grund för våra slutsatser då många 

av de rapporterade omvårdnadsproblemen faktiskt relaterar till varandra. Författarna var från 

start enbart ute efter att belysa ämnet utifrån sjuksköterskans perspektiv, men under 

sökprocessen blev det tydligt att det inte fanns tillräckligt med material. Detta har medfört att 

studierna inkluderar både ett patientperspektiv, sjuksköterskeperspektiv men även en studie 

som inkluderar anhöriga i deras urval. Svårigheten med att hitta relevant forskning ledde till 

att vi valde två studier av samma svenska författare som i sin avhandling berört området 

polyfarmaci och fall (Fonad et al., 2006; Fonad et al., 2009). För att vi skulle vara säkra på att 

vi hade tillräckligt med material och inte hade missat några relevanta artiklar gjorde vi även 

några fritextsökningar. Bland dessa fritextsökningar hittades två nya artiklar som var 

relevanta för vårt syfte.  

 Den teoretiska utgångspunkten i arbetet var till stor hjälp för att det gav en klarare bild 

över sjuksköterskans ansvarsområde som inkluderar både ett omvårdnadsansvar men också ett 
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läkemedelsansvar. Carnevali (1996) poängterar sjuksköterskans ansvarsområde där 

polyfarmaci medför konsekvenser som kan påverka den äldres dagliga liv. 

 Arbetet mellan författarna har löpt på utan några större hinder. Författarna har kompletterat 

varandra på ett bra sätt genom att ha kunnat diskutera och respekterat varandras tankar, 

åsikter, svagheter och styrkor. Styrkan med att arbeta tillsammans har varit att författarna kan 

dela med sig och ta del av varandras tidigare erfarenheter. Hela arbetet är skrivet tillsammans 

och formuleringarna är noga övervägda. Grupphandledningarna som har löpt på under 

arbetets gång har varit till stor hjälp för författarna genom att utomstående personer har läst 

och granskat vårt arbete och material.  

  

Resultatdiskussion 

Många artiklar har polyfarmaci som en riskfaktor för omvårdnadsproblem men det betyder 

även att patienter ofta har flera sjukdomar som i sig påverkar den äldre människan negativt. 

Carnevali (1996) beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att inhämta information, bedöma, 

ställa omvårdnadsdiagnos och göra upp en plan tillsammans med den specifika individen för 

att göra vårdandet patientsäkert. 

 

Fall/fallrisk 

Det framkommer ett tydligt samband mellan flera läkemedel och fall. Beroende på vilken 

patientgrupp som vårdades skilde sig läkemedlen åt i viss mån men det framkom en 

korrelation mellan fall och de läkemedel som ingår i gruppen olämpliga läkemedel för äldre. 

Olämpliga läkemedel är en benämning som är frekvent förekommande i sökningar vid 

polyfarmaci. I studien av Jensen, Andersen, Hallin och Petersen (2013) framkom det att 85 % 

av de äldre använde sig av olämpliga läkemedel vilket minskade de äldres hälsorelaterade 

livskvalité. Något som studien av Schuler, Dückelmann, Beindl, Prinz, Michalski och Pichler 

(2008) kom fram till var att kvinnor var mer benägna att medicinera med olämpliga läkemedel 

än män. Däremot framkommer ingen orsak till skillnaden mellan män och kvinnor i artikeln. 

Författarna till litteraturöversikten anser att en anledning till skillnaden kan vara att kvinnor 

generellt blir äldre än män och därav drabbas av fler sjukdomar.  

 Förutom att polyfarmaci är en riskfaktor tillkommer komplexiteten med att hjälpmedel 

som skall vara ett skydd även kan vara en riskfaktor, ofta i kombination med specifika 

läkemedel. Komplexiteten som framkommit i de artiklar som författarna har tagit del av 

tydliggör att de äldre som har flera sjukdomar och många mediciner har en tendens till fall 
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och riskerar fallrisk. Fallrisken blir högre efter tidigare fallincidenter men det som är svårt att 

avgöra är om det är läkemedlet i sig som är orsaken till fall eller om det är sjukdomen.  

 Enligt Carnevali (1996) skall sjuksköterskan inhämta information om den äldres inre 

resurser, det kan betyda att se om patienten har kunskapen om risken för fall och om patienten 

har förmåga till egenvård. Förutom detta skall sjuksköterskan inhämta information om de 

yttre resurserna som kan hjälpa och stödja den äldre i det dagliga livet. Det kan t ex vara 

hjälpmedel såsom rullstol, rollator, käpp, glasögon och stödhandtag i hushållet. 

Sjuksköterskan skall enligt Carnevali även se vilka inre och yttre resurser som den äldre är i 

behov av i dagligt liv. När sjuksköterskan har klargjort vilka behov som finns är det 

sjuksköterskans ansvar att planera och möjliggöra att den äldres behov tillfredsställs.  

 

Bristande följsamhet 

Anledningen till bristande följsamhet kan ha olika förklaringar. Moen et al. (2008) anger 

vikten av patientens förtroende till läkaren som en förutsättning för god följsamhet. Ett gott 

förtroende till en bra läkare innebär enligt Moen et al. att läkaren tar initiativ, lyssnar på 

patienten och ger rätt behandling. Trots förtroende till läkaren förekom det brister i 

följsamheten på grund av glömska men även att den äldre hoppade över sin medicinering 

frivilligt som exempelvis vid resor. Genom att få synonympreparat skapades en osäkerhet hos 

de äldre eftersom det innebar ändrat utseende på tabletten. För att underlätta följsamheten såg 

Moen et al. att dosetten var ett användbart verktyg. Till skillnad från en bra läkare ansågs 

bristande förtroende inom vården vara ett tecken på en dålig läkare. En dålig läkare var den 

som inte lyssnade på patienten, inte följde upp behandlingar eller att de äldre fick olika råd 

beroende på vilken läkare de träffade. En sårbarhet som Moen et al. påvisade var att de 

multisjuka äldre träffade specialister inom respektive åkomma men som inte hade tillräcklig 

kunskap om någon annan sjukdom och dess behandlingar. Påföljden av detta kan bli att ingen 

har det övergripande behandlingsansvaret i läkemedelsbehandlingen.  

 Vårdens uppfattning av följsamheten hos de äldre är överskattad men det ligger i 

sjuksköterskans ansvar att bedöma och möjliggöra utifrån den äldres förmåga och 

förutsättningar att sköta medicineringen och utifrån den enskilda individen (Carnevali, 1996). 

Detta kan sjuksköterskan göra genom att ge information angående läkemedlet och säkerställa 

att den äldre har uppfattat informationen. Det kan även betyda att hjälpa den äldre med att 

dela läkemedel i dosett eller ordna med APO-dos för att underlätta följsamheten. Moen et al. 

(2008) belyser vikten av att de äldre erhåller information både skriftligt och muntligt men att 

långa bipacksedlar med biverkningar skapade mer oro än nytta. De äldre önskade istället att 
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läkaren informerade i större grad de gynnsamma effekterna av läkemedlet och nämnde endast 

de mest förekommande och viktiga biverkningarna. Carnevali (1996) betonar sjuksköterskans 

ansvar till att utvärdera och följa upp medicineringen för att undvika onödiga läkemedel som 

kan orsaka omvårdnadsproblem och ohälsa hos den äldre.  

 

Nutritionsstatus och malnutrition 

Författarna har valt ut artiklar som belyser hur läkemedel påverkar näringsupptaget samt hur 

det hämmar aptiten hos äldre. Aptiten påverkas även av vissa sjukdomstillstånd och 

läkemedel kan ge biverkningar som till exempel förstoppning eller illamående som i sin tur 

leder till minskad aptit. Det var även tydligt i studierna som valts att patienter med 

polyfarmaci har stor risk till undernäring. Genom att ha resultatartiklarna som grund kan man 

se att försämrad nutritionsstatus påverkar den äldres aktivitet i dagligt liv. Detta bör 

sjuksköterskan ha i beaktande för att förebygga hälsa och undvika undernäring. En försämrad 

nutritionsstatus kan leda till att den äldre inte orkar delta i sociala sammanhang och kan bli 

mer mottaglig för infektioner. I det naturliga åldrande hos äldre ingår det att slemhinnorna 

och huden blir skörare och torrare. Detta gör att den äldre blir mer mottaglig för trycksår 

(www.viss.nu). Undernäring påverkar sårläkningsprocessen negativt genom att kroppen inte 

får den energi den behöver för att kunna möjliggöra läkning. Undernäring leder även till 

minskat välbefinnande hos den äldre och ökar risken för komplikationer i samband med 

operationer och andra sjukdomstillstånd där ökat energibehov är av stor vikt (www.viss.nu).  

 Sjuksköterskans ansvar består i att använda sig av sin kompetens och bedöma/riskbedöma 

nutritionsstatusen för den enskilda individen för att möjliggöra stödjande 

omvårdnadsbehandling. Detta ska sjuksköterskan göra enligt Carnevali (1996) genom att 

inhämta information angående den äldres individuella förmåga till att själv sköta sitt 

näringsintag, förmåga att förstå vikten av sitt näringsintag samt om patienten har hjälp med 

tillagning och inhandling. Information om den äldres sociala situation är av stor vikt. Detta 

inkluderar om den äldre lever ensam eller tillsammans med någon för att göra en så bra 

omvårdnadsbedömning som möjligt. Sjuksköterskan skall även ta i beaktande om patienten 

har ekonomiska resurser som en förutsättning till god kosthållning.  

 

Funktionsnedsättning 

Vid funktionsnedsättning är det inte bara den specifika funktionen som påverkas utan det 

påverkar hela människan. Sjuksköterskans insatser om att aktivera den äldre i dagligt liv kan 

http://www.viss.nu/
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vara av både negativ och positiv karaktär. Stimulans för den äldre kan upplevas från båda 

perspektiven och detta måste sjuksköterskan ta i beaktande vid bedömningar utifrån den 

äldres individuella behov (Carnevali, 1996). 

 Inom vården är det viktigt att främja individens autonomi. Detta bör inte endast ske genom 

att göra personen delaktig utan att även göra insatser som minskar ens beroendet av andra. 

Vilket kompliceras eftersom äldre multisjuka med polyfarmaci är vanligt förekommande och 

som leder till ökat behov av andra för att klara av sitt dagliga liv. Multisjuklighet har ett 

samband med ett ökat behov av hjälp med aktiviteter i dagligt liv och detta i sin tur minskar 

den äldres livskvalité. Genom ett salutogent perspektiv skall sjuksköterskan främja och stödja 

den äldres yttre och inre resurser för att möjliggöra äldres oberoende (Carnevali, 1996).  

 Rädsla för att fall kan vara inskränkande på den äldres funktionsförmåga eftersom det kan 

leda till inaktivitet och isolering. Inaktivitet leder till minskad muskelmassa och minskad ork. 

Inaktivitet har även en negativ inverkan hos den äldre eftersom det skapar isolering och 

minskar därav den sociala gemenskapen. Fletcher, Guthrie, Berg och Hirdes (2010) bekräftar 

att livskvalitén hos äldre påverkas negativt genom att rädslan för fall minskar aktivitet i det 

dagliga livet. De uppger även att minskad aktivitet för att undvika fall i framtiden inte är en 

godtagbar lösning.  

 Något som inte framkommit i tidigare artiklar är hur besvärande medicinering kan påverka 

de äldres psykosociala liv. Det inverkar på aktiviteter i dagligt liv som t ex tid för sänggående 

och måltid men även sexlivet påverkas negativt i det dagliga livet och beskrivs av Krska, 

Morecroft, Rowe och Poole (2013) som en faktor till försämrad livskvalité. De belyser även 

hur det sociala livet, både vänskaps- och kärleksrelationer, påverkas negativt av att behöva ta 

medicin vid ett exakt klockslag. Om sjuksköterskan använder sig av Carnevalis (1996) inre 

och yttre resurser som utgångspunkt i sitt arbete kan sjuksköterskan lättare förstå den äldre 

och identifiera bakomliggande behov och problem som kan leda till funktionsnedsättning och 

påverka den äldres livskvalité. Sjuksköterskan kan även använda sig av Carnevali för att 

arbeta preventivt till att bibehålla hälsa och förebygga ohälsa samt bevara den äldres 

autonomi. Detta kan göras genom att inhämta information om den äldre använder hjälpmedel 

eller om det finns behov av det. 

 

Åtgärder 

Lim, Chiu, Dohrmann och Tan (2010) visar att preventivt arbete genom utbildning av 

sjuksköterskors kunskap inom farmakologi. Lim, Chiu, Dohrmann och Tan utformande en 

utbildning för sjuksköterskor som var baserad på läkemedelsbiverkningar, farmakodynamik, 
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farmakokinetik samt administration. Det visade sig att sjuksköterskorna efter denna 

utbildning upplevde sig ha mer information angående läkemedel som inte bör användas, deras 

användning och läkemedlets biverkningar hos den äldre individen. Det hade ökat 

sjuksköterskornas förståelse för medicinering och deras medvetenhet om farorna av 

receptbelagda läkemedel hos den äldre. Generellt hade sjuksköterskorna fått mer förståelse 

och kunskap angående biverkningar och risken för läkemedelsinteraktioner i samband med 

polyfarmaci hos äldre. 

 

Kliniska implikationer  

För att kunna bedriva patientsäker vård med ett salutogent synsätt finns ett behov hos 

sjuksköterskor att uppdateras kontinuerligt i farmakologiska kunskaper. Behovet att hålla sig 

uppdaterad kommer ständigt att vara aktuellt med tanke på nya läkemedel som utvecklas och 

den åldrande befolkningen. Sjuksköterskan träffar de äldre kontinuerligt inom vården och 

behöver därför ha detta i beaktande i varje möte med den äldre. Ett konstant ställningstagande 

till läkemedlet, dosjustering, effekt och bieffekter bör genomföras tillsammans med den äldre, 

sjuksköterskan och läkare för att möjliggöra att användningen av onödiga läkemedel inte 

uppstår. Har sjuksköterskan en medvetenhet om att polyfarmaci är vanligt förekommande hos 

de äldre kan uppkomsten av omvårdnadsproblem lättare förebyggas. Ytterligare tillfälle att 

implementera denna kunskap är under sjuksköterskeutbildningen för att öka medvetenheten 

om den äldre och läkemedel.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna saknade kvalitativa studier inom ämnet polyfarmaci som belyser de äldres 

upplevelse av att använda sig av många läkemedel och hur det påverkar deras hälsa och 

livskvalité. Vid sökning i ämnet polyfarmaci saknas det också forskning som belyser det 

vårdvetenskapliga perspektivet vilket ingår i sjuksköterskans ansvarsområde och profession. 

Författarna anser att det därför behövs forskning som belyser detta och fokuserar på icke-

farmakologiska alternativ. Det vore av intresse att undersöka kulturella faktorer vid 

polyfarmaci för att se huruvida det råder skillnader mellan en majoritetsbefolkning och de 

minoriteter som finns i samhället. Att kvinnor är mer benägna av att använda sig av fler 

läkemedel ligger till grund för att mer uppmärksamhet ska riktas till forskning rörande 

genusaspekter som kan uppstå av polyfarmaci.  
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Slutsats 

Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen i Sverige idag men den kan dock leda till en 

hel del svårigheter för den äldre människan med tanke på det naturliga åldrandet. En stor 

andel äldre är multisjuka och som följd av detta använder sig utav många läkemedel. Som 

studierna visar leder polyfarmaci hos den äldre till omvårdnadsproblem. Dessa 

omvårdnadsproblem påverkar hela människan och dess hälsa. Det som också framkom är att 

polyfarmaci inte enkom är orsaken till dessa problem utan är en av flera faktorer som 

tillsammans påverkar den äldre. Hälsa är sjuksköterskans mål inom omvårdnaden och för de 

äldre som har polyfarmaci är hälsan konstant hotad. Genom att som sjuksköterska identifiera 

och arbeta preventivt för polyfarmaci kan det förebygga ohälsa och andra konsekvenser som 

kan uppstå.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl  Polypharmacy, aged, 

nursing care 

11 Peer reviewed, 2005-2015, 

abstract available, human, 

engelska och svenska, 65+. 

11 1 Artikel 5 

Cinahl  Polypharmacy, aged  340 Peer reviewed, 2005-2015, 

abstract available, human, 

engelska och svenska, 65+. 

45 4 Artikel 7 

Cinahl  Fritextsökning: fall, 

risk, drugs 

70 Peer reviewed, 2005-2015, 

abstract available, human, 

engelska och svenska, 65+. 

15 2 Artikel 3 

Cinahl  Fritextsökning på 

polypharmacy, aged 

och risk factors 

161 Peer reviewed, 2005-2015, 

abstract available, human, 

engelska och svenska, 65+. 

23 3 Artikel 6 och 10 

 

PubMed Polypharmacy, aged, 

risk factors och 

nursing care.  

40 Peer reviewed, 2005-2015, 

abstract available, human, 

engelska och svenska, 65+. 

3 1 Artikel 1 

PubMed  Polyfarmaci, 

medication 

adherence 

87 Peer reviewed, 2005-2015, 

abstract available, human, 

engelska och svenska, 65+. 

5 2 Artikel 2 och 8 

MedLine  Fritextsökning: 

Polypharmacy, aged, 

nursing, problems 

52 Peer reviewed, 2005-2015, 

abstract available, human, 

engelska och svenska, 65+. 

15 1 Artikel 11 

Manuell sökning      Artikel 4 och 9 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

  

Resultat 

Artikel 1 

Baranzini, F., Diurni, M., 

Ceccon, F., Poloni, N., 

Cazzamalli, S., 

Costantini, C., Colli, C., 

Greco, L. & Callegari, C.  

Fall-related 

injuries in a 

nursing home 

setting: is 

polypharmacy a 

risk factor? 

2009, Italien, 

BMC Health 

Services 

Research 

Att belysa sambandet mellan 

polyfarmaci och läkemedel 

som ger ökad risk för fall. 

Retrospektiv observationsstudie 

293 äldre av 1198 har fallit 

under 6 månader. 

Datainsamling från journaler 

och fallrapporter. Chi-square 

test, two-sided Pearson chi-

square test, Spearmans 

korrelationstest.  

Studien visade att det fanns ett samband 

mellan polyfarmaci och fall. Läkemedel som 

var mest förknippade med en ökad risk för fall 

var antiarytmiläkemedel och 

antiparkinsonläkemedel och när dessa 

läkemedel ingick vid sju eller fler läkemedel 

fanns ett samband med skador vid fallet. 

Däremot var inte polyfarmaci i sig inte en 

riskfaktor för skador vid fall.    

Artikel 2 Cárdenas-

Valladolid, J., Martín-

Madraxo, C., Salinero-

Fort, M. A., Carrillo de-

Santa Pau, E., Abánades-

Herranz, J. C. & de 

Burgos-Lunar, C 

Prevalence of 

Adherence to 

Treatment in 

Homebound 

Elderly People in 

Primary Health 

Care.  

2010, Spanien, 

Drugs Aging.  

Att värdera äldre patienter 

med fyra läkemedel eller mer.  

Beskrivande tvärsnitts 

multicenterstudie av 327 

deltagare bestående av äldre 

bundna till hemmet och deras 

vårdare. Datainsamling 

strukturerade intervjuer med  

Deskriptiv analys och 

univariate faktoranalys 

Följsamheten av medicineringen när den äldre 

själv skötte den var ca 60 % och 

hörselnedsättning var en stor riskfaktor till 

detta. När vårdare skötte medicineringen ökade 

följsamheten till 68 % relaterat till hög 

belastning. Vårdpersonal och läkare 

överskattade följsamheten hos de äldre. 

Troligtvis är orsaken till detta 

kommunikationssvårigheter mellan den äldre 

och vården samt uppföljande åtgärder.  

Artikel 3  

Fonad, E., Robins 

Whalin, T.-B., Winblad, 

B., Emami, A. & 

Sandmark, H. 

Falls and fall risk 

among nursing 

home residents. 

2006, Sverige, 

Journal of 

Clinical 

Nursing.  

Att identifiera faktorer som 

kan påverka risken för fall i 

vårdhem. 

Kvantitativ enkätstudie 

skickades till 21 sjuksköterskor 

på 21 vårdhem.  

Data insamlades genom 

enkäter.  

Data analyserades genom 

Pearsons och Bivariates 

korrelationsanalys. 

Det finns en klar korrelation mellan fall och 

frakturer vilket bevisar att de flesta frakturer 

som sker på boendet beror på ett fall. 

Läkemedel som påvisar samband med fall är 

sömnmedel innehållande bensodiazepiner som 

leder till risk till frakturer. Andra riskfaktorer 

som korrelerade med fall i olika kombinationer 

var rullstol och sänggrindar/bälten, sömnmedel 

och antidepressiva. 
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Författare  Titel  År, land, 

tidskrift 

Syftet  Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Artikel 4  

Fonad, E., Emami, A., 

Robins Whalin, T.-B., 

Winblad, B. & 

Sandmark, H.  

Falls in somatic 

and dementia 

wards at 

Community Care 

Units 

2009, Sverige, 

Scandinavian 

Journal Caring 

Science. 

Att undersöka sambandet 

mellan fall och: fallrisk, 

frakturer, fysiska 

begränsningar och läkemedel 

från de respektive 

avdelningarna.  

Kvantitativ enkätstudie 

skickades till 21 sjuksköterskor 

på 21 vårdhem.  

Datainsamling genom 

frågeformulär.  

Data analyserades genom 

Pearsons och Bivariates 

korrelationsanalys.  

Studien visade att fall och fallrisk skiljde sig 

mellan somatisk vård och demensvård. I den 

somatiska vården fanns samband mellan fall, 

hjälpmedel och sömnmedicin med 

bensodiazepiner medan i demensvården fanns 

samband mellan fall/frakturer och neuroleptika 

och sömnmedel med bensodiazepiner. 

 

Artikel 5 Jakobsson, U. Multisjuklighet 

och polyfarmaci 

bland äldre. (Co-

morbidity and 

polypharmacy 

among elderly) 

2005, Sverige, 

Vård Norden.  

Att studera förekomst av 

multisjuklighet och 

polyfarmaci bland äldre i 

Sverige samt hur detta är 

relaterat till grad av behov av 

hjälp med aktiviteter i dagligt 

liv.  

Tvärsnittsstudie med 

randomiserat urval. 

Datainsamling genom 

postenkäter till 4277 äldre. 

Analyserades genom Chi- 2 test 

och Mann-Whitney U-test samt 

Spearmans rang-korrelation. 

Studien visade att 64 % medicinerade 

regelbundet där 80 % hade mellan en och fem 

läkemedel. Det framkom ett tydligt samband 

att vara boende på ett äldreboende och 

användning av fler läkemedel jämfört med de 

som hade eget boende. Vanligaste 

sjukdomarna hos de äldre var ögonsjukdomar 

tätt följt av hjärt- och kärlsjukdomar. 

Sjukdomsprevalensen hos de äldre i studien 

visade att mer än 85 % hade en sjukdom eller 

fler. Ju fler sjukdomar och läkemedel desto 

större behov av hjälp och stöd i dagligt liv.   
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Författare Titel  År, land, 

tidskrift  

syftet Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat  

Artikel 6  

Jyrkkä, J., Enlund, H., 

Lavikainen, P., Sulkava, 

R. & Hartikainen, S. 

 

Association of 

polypharmacy 

with nutritional 

status, functional 

ability and 

cognitive capacity 

over a three year 

period in elderly 

population. 

 

2011, Finland, 

Pharmacoepide

miology And 

Drug Safety 

 

Att belysa sambandet mellan 

polyfarmaci med 

nutritionsstatus, 

funktionsförmåga och 

kognitiv förmåga hos den 

äldre. 

Prospektiv kohortstudie som 

bestod av 294 äldre under tre år. 

Datainsamling genom 

strukturerad intervjustudie som 

utfördes av utbildade 

sjuksköterskor. Analyserades 

genom mixad linjär modell. 

 

I denna studie har man delat in deltagarna i tre 

grupper. Gruppen med överdriven polyfarmaci 

använde sig av tio läkemedel eller fler. 

Polyfarmacigruppen använde sig av sex till nio 

läkemedel och icke-polyfarmacigruppen 

använde sig av fem läkemedel eller färre. I 

studien har man mätt och jämfört 

nutritionsstatus, funktionsförmåga och 

kognitiv förmåga i de olika grupperna. Det 

framkom att de äldre i gruppen för överdriven 

polyfarmaci oftare bodde på vårdhem och hade 

svårigheter i nutrition-, funktion- och kognitiv 

förmåga. Samma grupp uppgav att de 

upplevde försämrad hälsa jämfört med de 

andra grupperna. Gruppen med polyfarmaci 

påvisade svårigheter med funktioner i dagligt 

liv men inte samma nedsättning av kognition 

och nutritionsstatus. 
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Författare  Titel  År, land, 

tidskrift 

Syftet  Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat  

Artikel 7 

Heuberger, A. & 

Caudell, K.  

 

 

 

 

Polypharmacy 

and Nutritional 

Status in Older 

Adults: A Cross-

Sectional Study. 

2011, USA, 

Drugs Aging.  

Att undersöka nutritionsstatus 

och användningen av 

läkemedel och 

narkotikaklassade mediciners 

interaktion hos äldre vuxna.  

Tvärsnittsstudie av 1100 äldre 

inom kommunalboenden 

intervjuades.     

Data samlades in under två 

perioder 1998- 2001 och 2004-

2007.  

Analys genomfördes via Excel 

för kodning. T-test, Spearmans 

korrelationskoefficienter samt 

beskrivande statistik.  

 

I studien framkommer det att ca hälften av 

deltagarna använde 5 läkemedel eller fler. En 

stor del av deltagarna använde sig av 

läkemedel för mag- och tarmproblem som 

påverkar upptaget av järn, kalcium och 

magnesium. Dessutom interagerar dessa 

läkemedel med koffein. Förutom dessa 

läkemedel använde sig stor del av deltagarna 

av blodtryckssänkande läkemedel vilket kräver 

ökat intag av kalium och magnesium samt 

minskat intag av natrium.  

Förutom dessa ämnen framkommer ett omvänt 

samband mellan fibrer och antal läkemedel. 

Kolesterol, glukos och natrium påverkas 

positivt genom ökat intag av läkemedel  

Det visades sig också att intag av läkemedel 

påverkade den äldres funktionsförmåga och 

kognitiva förmåga negativt.  

Artikel 8 

Pasina, L., Brucato, A. 

L., Falcone, C., Cucchi, 

E., Bresciani, A., 

Sottocorno, M.,  Taddei, 

G. C., Casati, M., 

Franchi, C., Djade C. D. 

& Nobili, A 

 

Medication Non-

Adherence 

Among Elderly 

Patients Newly 

Discharged and 

Receiving 

Polypharmacy.  

2014, Italien, 

Drugs Aging 

Att beskriva 

läkemedelsföljsamheten hos 

äldre efter utskrivning som 

erhållit polyfarmaci.  

Mixed method 

telefonintervjustudie av 100 

deltagare, Analysen gjordes 

genom: two-tailed unpaired 

Students´s t–test, Shapiro - 

Wilk test.  

Efter utskrivning visade det sig att 55,1 % inte 

hade följt upp sina ordinationer. Denna siffra 

ökade till 69,6 % efter tre månader. Detta 

berodde oftast på att patienten valt att sluta 

med medicineringen pga. att den ansågs vara 

onödig samt att dem var oroliga för eventuella 

biverkningar. Det framkom även att endast 25 

% av deltagarna var införstådda med varför 

läkemedlet skulle tas.  
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Författare  Titel  År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Artikel 9 

Pirlich, M., Schütz, T., 

Norman, K., Gastell, S., 

Lübke, J., Bischoff, C., 

Bolder, U., Frieling, T., 

Güldenzoph, H., Hahn, 

K., Jauch, K.-W., 

Schindler, K., Stein, J., 

Volkert, D., Weimann, 

A., Werner, H., Wolf, C., 
Zürcher, G., Bauer, P. & 

Lochs, H. 

The German 

hospital 

malnutrition 

study. 

2006, Tyskland, 

Clinical 

Nutrition.  

Att utvärdera förekomsten av 

sjukdomsrelaterad 

undernäring.  

Prospektiv studie med 1886 

deltagare från 13 sjukhus i 

Tyskland.  

Data samlades in mellan januari 

2000 till november 2003.  

Mann-Whitney U test, chi-

square test, Multivariat 

regressions analys.  

Denna studie använder sig av olika 

bedömningsinstrument för att bedöma 

nutritionsstatusen hos deltagarna. Vid 

användning av SGA (subjective global 

assessment) visade att närmare 30 % var 

undernärda varav 10 % svårt undernärda. Men 

när de använde sig av BMI var endast 4 % 

undernärda. Däremot var en stor del 

överviktiga vid användning av BMI som 

mätinstrument.  

Det framkommer dock att bland patienter med 

svåra sjukdomstillstånd var det betydligt fler 

som var undernärda än de som inte hade svåra 

sjukdomar. Bland de patienter som var 

undernärda hade 40 % fem eller fler läkemedel 

därav slutsatsen att polyfarmaci var en stor 

riskfaktor för malnutrition.   

Artikel 10 

Russell, M., Hill, K., 

Blackberry, I., Day, L. 

& Dharmage, S. 

Falls risk and 

functional 

decline in older 

fallers 

discharged 

directly from 

emergency 

departments. 

2006, 

Australien, 

Journal of 

gerontology: 

Medical 

Science. 

Att beskriva förekomsten av 

riskfaktorer för fall hos äldre i 

akutsjukvården samt att 

påvisa vilka 

funktionsnedsättningar som 

påverkar det dagliga livet på 

kort sikt efter utskrivning.  

Randomiserad tvärsnittsstudie 

av 300 äldre på sju 

akutmottagningar under ett år. 

Strukturerade bedömningar 

genomfördes i hemmet och den 

äldres journal gicks igenom.   

En multipel regressionsanalys 

och univaritate analys 

användes.  

Patienterna på akutmottagningen i studien 

hade 91 % kvarstående skador efter 

fallincidenten. Vanliga riskfaktorer var: 

polyfarmaci, balanssvårigheter, hinder i 

hemmet och artros. Funktionsnedsättning 

visade sig hos 105 av deltagarna jämfört med 

innan fallet. Det framkom i studien att 

kvinnligt kön, fraktur, hög skattning på 

geriatrisk depressionsskala, bedömdes lågt på 

stå och gå test ökade sannolikheten för 

funktionsnedsättning efter ett fall.  

Artikel 11 

Ulfvarson, J., Adami, J., 

Bardage, C., von Bahr, 

C. & Wredling, R.  

Drug use and 

perceived health 

in recently 

hospitalized older 

people.  

2005, Sverige, 

British Journal 

of Community 

Nursing.  

Att analysera kongruensen 

mellan patienters 

självrapporterade läkemedel 

och medicinska journaler i 

förhållande till äldres 

uppfattning av hälsa som 

Tvärsnittsstudie genom 

strukturerad intervju av 200 

äldre och genomgång av 

läkemedelslistor (före, under 

och efter inläggningen). 

Analyserades genom chi-spuare 

I studien framträdde tre olika grupper baserat 

på deltagarnas attityd emot läkemedel. Dels 

fanns gruppen som undermedicinerade vilket 

bestod i närmare 30 % och bland dessa 

patienter hade de fem eller fler läkemedel. I 

gruppen som övermedicinerande var 

ensamstående äldre som använde sig av fem 
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nyligen blivit utskriven från 

sjukhuset.  

test och genom en mulitnominal 

logistisk regression.  

läkemedel eller fler överrepresenterade. I den 

kongruenta gruppen var det en jämn fördelning 

med tanke på kön, ålder och antal läkemedel.  

 

 


