
1

LIVSLUST, LINFRÖN OCH LASIX 4
Studiematerial kring 
äldres läkemedelsbehandling 

Theresa Larsen
Eva Sennemark

Fjärde reviderade upplagan



2

© FoU i Väst/GR
Fjärde upplagan. Reviderad januari 2014.
Layout: Infogruppen GR och Pia Schmidtbauer
Text: Theresa Larsen och Eva Sennemark
Foto: Pia Schmidtbauer och Theresa Larsen
Omslagsfoto: Sara Nordenhielm
Tryck: Sandstens, Göteborg
ISBN: 978-91-89558-57-1

FoU i Väst
Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073, 402 22 Göteborg
e-post: fou@grkom.se



3

Innehåll

Förord  ......................................................................................4

Om boken ......................................................................................8

Tema 1:  Läkemedelsanvändning bland äldre ................16

Tema 2:  Den åldrande människan ...............................24

Tema 3:  Vanliga läkemedel bland äldre ........................32

Tema 4:  Läkemedelsrelaterade problem ......................40

Tema 5:  Sjuksköterskans yrkesroll  .............................50

Tema 6:  Läkemedelshantering ....................................60

Tema 7:  Vanliga psykiska besvär bland äldre ...............66

Tema 8:  Smärta och värk ...........................................80

Tema 9:  Andra vanliga hälsoproblem hos äldre .............90

Tema 10: Åtgärder för bättre läkemedelsanvändning ....118

Källor  ..................................................................................126



4

Förord till fjärde 
 reviderade upplagan

HÖSTEN 2008 UTKOM första upplagan av Livslust, linfrön och Lasix. Bo
ken var då tänkt att användas som ett studiecirkelmaterial för kommun
anställda sjuksköterskor. Livslust, linfrön och Lasix visade sig snabbt få 
ett bredare användningsområde än som studiematerial. Den används för 
självstudier, som referenslitteratur på utbildningen till specialistsjukskö
terska inom Vård av äldre vid Göteborgs universitet och som uppslagsbok 
på vårdcentraler och inom hemsjukvården. Den har också använts som 
kurslitteratur i en kompetensutvecklingssatsning kring äldres läkemedels
behandling av alla kommunalt anställda sjuksköterskor i Värmlands län. 
Boken har dessutom fått en bredare läsekrets än enbart kommunanställda 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor inom primärvård och slutenvård visade 
sig också läsa boken, liksom läkare, sjukgymnaster, dietister, arbetstera
peuter, omvårdnadspersonal och chefer inom kommunal äldreomsorg. 
Hösten 2009 utkom en andra upplaga av Livslust, linfrön och Lasix som 
reviderats för att bättre svara upp mot dess faktiska läsekrets och använd
ningsområden. 

I denna fjärde upplaga har boken reviderats i samarbete med terapi
gruppen Äldre och läkemedel i Västra Götalandsregionen utifrån nya rön 
och riktlinjer. Bland annat har hänsyn tagits till Socialstyrelsens nya före
skrifter för läkemedelshantering, nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom, SBU:s systematiska litteraturöversikt om skattning 
av njurfunktion, Västra Götalandsregionens handlingsplan för äldre och 
läkemedel och nya Medicinska riktlinjer för läkemedel och äldre samt 
dos expedition. Boken har också uppdaterats med ny statistik samt refe
renser och förslag till fördjupningslitteratur. 

FoU i Väst/GR har tagit fram ett särskilt självvärderingsinstrument för 
de som vill följa upp resultaten från genomförda studiecirklar. Självvär
deringsinstrumentet ingår numera som en del i den separata bilaga som 



5

medföljer boken. Nytt för fjärde reviderade upplagan är också att såväl 
boken som bilagan finns att ladda ner gratis från FoU i Väst/GR:s webb
plats www.grkom.se/fouivast.

För värdefulla synpunkter och kommentarer vid färdigställandet av 
fjärde upplagan av Livslust, linfrön och Lasix vill jag rikta ett särskilt 
tack till Christina Sjöberg, ordförande i terapigruppen Äldre och läkeme
del i Västra Götalandsregionen, samt övriga medlemmar i terapigruppen. 
Revideringen och tryckningen av en fjärde upplaga av boken har möjlig
gjorts med medel från SKL och Regeringens överenskommelse Samman-
hållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Med förhoppning om givande läsning och bättre läkemedelsbehandling 
för äldre!

Göteborg i januari 2014

Theresa Larsen  
projektledare, FoU i Väst/GR 
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Förord 
till första upplagan

I SAMBAND MED att landets läkemedelskommittéer 2006 arrangerade 
en nationell satsning för att förbättra äldres läkemedelsanvändning, upp
märksammade Läkemedelskommittén i Göteborg och södra Bohuslän att 
kommunala sjuksköterskor skulle behöva öka sina kunskaper om äldre 
och läkemedel. Kommunala sjuksköterskor arbetar huvudsakligen med 
äldre patienter samtidigt som de sällan har lika god tillgång till utbild
ningar i läke medelsfrågor som läkare eller landstingsanställda sjuksköter
skor.  Kommunala sjuksköterskor arbetar dessutom oftast mer självstän
digt i förhållande till läkarna, vilket ställer stora krav på deras kunskaper. 

För att möta utbildningsbehovet beslutade Läkemedelskommittén i 
Göteborg och södra Bohuslän att ta fram ett särskilt studiecirkelmaterial 
samt utbilda sjuksköterskor till studiecirkelledare. Dessa sjuksköterskor 
skulle sedan leda återkommande studiecirklar för sina kollegor. Tanken 
med studiecirkelformen var att på ett både kostnadseffektivt och inspire
rande sätt öka kommunala sjuksköterskors kunskaper kring äldres läke
medelsbehandling. Äldre använder många läkemedel, nya läkemedel till
kommer hela tiden och behandlingsmetoder omvärderas varför kunskap 
snabbt blir inaktuell. Återkommande studiecirklar skulle göra det möjligt 
för sjuksköterskorna att kontinuerligt uppdatera sig. 

FoU i Väst/GR fick uppdraget att ta fram studiematerialet och  utbilda 
studiecirkelledare. Uppdraget har genomförts i samråd och samarbete 
mellan FoU i Väst/GR, Läke medelskommittén i Göteborg och södra 
Bohus län, Göteborgs Stad, Primärvården Göteborg samt Läkemedelsen
heten i Västra Götalandsregionen. 

FoU i Väst/GR inledde arbetet med att kartlägga utbildningsbehoven 
genom att hålla fokusgruppsdiskussioner med sjuksköterskor, MASar och 
enhetschefer. Intervjuer genomfördes också med läkare i primärvården i 
Göteborg. För att få en aktuell inblick i kommunala sjuksköterskors var
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dag genomfördes dessutom en bredvidgång med en sjuksköterska på ett 
äldreboende i Göteborgs Stad.

En särskild referensgrupp har varit knuten till projektet. Referens
gruppen har deltagit i diskussioner kring projektet och studiemateria
lets utformning samt granskat materialets innehåll. Apotekare Christina 
 Edward vid Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen har också 
läst materialet och bidragit med värdefulla synpunkter och  kommentarer. 

Tack till alla er som på olika sätt deltagit i projektet och bidragit i fram
tagningen av studiematerialet. Ett särskilt tack till personal och boende på 
Ekmanska äldreboende i SDF Örgryte, Göteborgs Stad, samt alla andra 
som medverkat som modeller vid fotograferingen!

Theresa Larsen  Eva Sennemark
projektledare, FoU i Väst/GR leg sjuksköterska, FoU i Väst/GR 

Göteborg i augusti 2008

Referensgrupp:
Åsa Brantervik, överläkare, Geriatrik Sahlgrenska, SU/Högsbo
Agneta Cannerheim, leg sjuksköterska, SDF Härlanda, Göteborgs Stad
Daniel Carlzon, leg läkare, SU/Klinisk farmakologi
Tommy Fagerström, leg sjuksköterska, SDF Kortedala, Göteborgs Stad
Helén Gillqvist, områdeschef, vård och äldreomsorgsförvaltningen, Alingsås kommun
Annica Hedström-Svensson, tf planeringsledare hälso och sjukvård, Göteborgs Stad
Anna Hildesson, MAS, Kungälvs kommun
Ellinor Seth, MAS och enhetschef för hemsjukvård/rehab, Lilla Edets kommun
Marianne Söderström, leg sjuksköterska, utbildningskoordinator,  Fyrbodalinstitutet
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Om boken

foto: pia schmidtbauer
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DEN HÄR BOKEN kan användas av all legitimerad hälso och sjukvårds
personal som vill fördjupa sina kunskaper om läkemedelsbehandling hos 
äldre, men den riktar sig särskilt till sjuksköterskor och sjuksköterskestu
derande. Boken lämpar sig väl som underlag för studiecirklar kring äldre 
och läkemedel eller som stöd för utvecklingsarbete inom kommuner och 
landsting. Naturligtvis kan boken också användas vid självstudier, som 
kurslitteratur eller uppslagsbok. Hoppa i så fall över, lägg till eller anpassa 
diskussionsuppgifterna och de praktiska övningarna efter dina eller era 
behov!

Disposition och innehåll
I Livslust, linfrön och Lasix har vi varvat faktadelar med  fallbeskrivningar, 
diskussionsfrågor, tips på praktiska övningsuppgifter samt förslag på in
bjudna gäster och föreläsare. Faktadelarna gör inte anspråk på att vara 
heltäckande utan fungerar mer som underlag och inspirationskällor till 
områden att fördjupa sig i. När faktakunskaper återges finns referenser 
till källor. Det innebär att det finns många referenser i materialet. Syftet 
med referenserna är att läsaren lätt ska kunna hitta mer information om 
de ämnen som väcker intresse. Referenserna finns också för att läsaren 
ska kunna kontrollera vad vi baserar våra utsagor och faktauppgifter på. 

Till boken finns sju bilagor i ett separat häfte. Bilaga 1 innehåller en 
förteckning över läkemedel som används vid vanliga symtom och diagno
ser hos äldre. I förteckningen anges kortfattat hur dessa preparat fungerar, 
vilka sjukdomar och symtom de används vid samt några av de vanligaste 
biverkningarna hos äldre användare. Bilaga 1 är främst tänkt att använ
das som en uppslagsbok kopplad till studiematerialet, men kan också 
 läsas på egen hand. Bilaga 2 utgörs av en förteckning över läkemedel vars 
doser behöver justeras i förhållande till njurfunktion. Bilaga 3 består av en 
lista över läkemedel med betydande antikolinerga egenskaper – läke medel 
som inte bör ges till äldre. Bilaga 4 innehåller skattningsverktyget PHA
SE20 som rekommenderas av Socialstyrelsen som underlag vid läkeme
delsgenomgångar och uppföljning av den äldres läkemedelsbehandling. 
Formuläret har utvecklats för personer på särskilt boende och i hemsjuk
vård som själva kan medverka i bedömningen. Varianter av formuläret 
anpassade för patienter i öppenvård och för patienter med långt framskri
den demenssjukdom finns också. Dessa kan laddas ner från www.lul.se/
phase20 tillsammans med en särskild användarmanual.  Bilaga 5 består 
av ett formulär som kan användas vid smärtanalys.  Bilaga 6 innehåller 
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en sömndagbok speciellt framtagen för att 
kartlägga äldre patienters sömn och utvär
dera effekten av behandling mot sömnbe
svär. Bilaga 7 utgörs av ett särskilt självvär
deringsinstrument för de som vill följa upp 
resultaten från genomförda studiecirklar.

Instruktioner till er som 
 använder boken som 
 studiecirkelmaterial
Boken är uppdelad i tio teman. Det visar på 
den bredd av frågor som kan förekomma 
kring äldres läkemedelsbehandling. Tanken 
är att ni som deltar i en studiecirkel själva 
ska kunna påverka dess innehåll. Fokusera 
på det som är viktigt för er verksamhet och 

diskutera vad som ska prioriteras med exempelvis vårdutvecklare, chefer, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kollegor. 

Grundidén är att behandla ett temaområde per cirkelträff. Antalet 
träffar kan dock varieras efter behov och möjligheter. Om gruppen har 
svårt att träffas tio gånger kan flera temaområden diskuteras vid respekti
ve mötes tillfälle. Vissa avsnitt kan kanske läsas in på egen hand. Om grup
pen istället anser att det är mycket material i något tema eller att  något 
tema är mer intressant kan man lägga till ytterligare träffar efter hand. 

Temaområden 1 och 2 ger en allmän bakgrund till de övriga avsnitten 
och är bra att läsa innan ni går vidare till de övriga områdena. Tema 3 till 
8 kan tas upp i valfri ordning. Tema 9, vanliga hälsoproblem hos äldre, är 
omfattande och kan behöva delas upp på flera cirkelträffar. Det kan med 
fördel läsas parallellt med övriga temaområden. Exempelvis kan gruppen 
välja att diskutera ett symtom eller diagnos vid respektive träff. Tema 10, 
som handlar om hur äldres läkemedelsbehandling kan förbättras, lämpar 
sig bäst att diskuteras vid den sista träffen. 

Livslust, linfrön och Lasix kan användas som enda underlag vid 
studie cirkelträffarna eller i kombination med annan fördjupningslittera
tur. Denna står angiven i slutet av varje temaområde, är på svenska och 
ofta möjlig att ladda ner från internet.

Inför varje studiecirkelträff behöver ni ha läst igenom och reflekterat 
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över innehållet i det temaområde som ska behandlas. Om du och dina 
cirkel kollegor kommit överens om att göra de praktiska övningsuppgif
terna ska dessa redovisas och diskuteras i anslutning till det aktuella tema
området. Ni måste alltså bestämma i gruppen vilka övningsuppgifter som 
ska göras inför nästa träff. 

I slutet av varje avsnitt har vi gett förslag på diskussionsfrågor att re
sonera kring. Det går naturligtvis bra att även ta upp andra frågor som 
känns angelägna för gruppen. I boken finns några patientfall som kan 
användas som utgångspunkt för diskussioner men det går med fördel att 
använda fall från er egen verksamhet. 

En bra idé är att studiecirkelledaren vid slutet av varje träff samman
fattar vad man kommit fram till och förtydligar vilken litteratur som ska 
läsas samt vilka praktiska övningsuppgifter som ska göras till nästa gång. 
Det kan också vara värdefullt om någon för anteckningar vid respektive 
träff. Då kan chefer, kollegor eller studiecirkeldeltagare som inte kunnat 
medverka vid en viss träff få information om cirkelns innehåll. 

Målsättning med studiecirkeln
Målsättningen med studiecirkeln är att du som cirkeldeltagare ska få 
större kunskaper om läkemedelsbehandling och ickefarmakologiska be
handlingsalternativ vid vanliga sjukdomar och symtom hos äldre. Vår 
förhoppning är att du efter avslutad cirkel ska känna dig bättre rustad att 
behandla äldre patienter samt instruera och informera såväl omvårdnads
personal som patienter och anhöriga i frågor som rör äldres läkemedels
behandling.

På en mer övergripande nivå är syftet med studiecirklarna att  förbättra 
äldres läkemedelsanvändning. Vi hoppas att studiecirklarna ska  stimulera 
till ökad reflektion kring äldres läkemedelsanvändning som i sin tur kan 
omsättas i handling. De praktiska övningsuppgifterna liksom  anteckningar 
kring diskussionsfrågor och patientfall kan fungera som utgångspunkt för 
utvecklingsarbete i kommuner och landsting. 

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln är en arbetsform som används för att tillsammans inhämta 
kunskap och för att bearbeta kunskapen genom diskussioner. Studiecir
kelformen bygger på ett gemensamt ansvar för lärandet. Styrkan ligger 
i att gruppen tillsammans utformar sin agenda och att alla deltar och 
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 bidrar. Det kan sägas vara en friare form av studier i och med att del
tagarna tillsammans beslutar om vad man vill lägga fokus på. Ny och 
delad kunskap kopplas till den egna upplevelsen och vardagssituationer 
i arbetet. Meningen är att kunskapstillägnandet ska präglas av ett aktivt 
sökande istället för passivt anammande av andras färdiga uppfattningar 
om fakta och åsikter. Du som deltagare får därmed tillfälle att reflektera 
över varför du handlar på ett visst sätt i ditt arbete. 

Studiecirkelns former
Materialet är tänkt att vara så flexibelt som möjligt för att passa olika 
upplägg och studiecirkeldeltagares behov. En studiecirkel kan bestå av 
all legitimerad hälso och sjukvårdspersonal eller en viss yrkesgrupp i en 
verksamhet. Det är också möjligt att sätta samman cirkelgrupper med 
deltagare från olika verksamheter. Låt era behov styra upplägget! I några 
kommuner har Livslust, linfrön och Lasix använts av sjuksköterskor som 
underlag för undervisning och instruktioner till omvårdnadspersonal. Det 
gäller särskilt temaområdena kring smärta och psykiska besvär hos äldre. 
Eftersom boken är framtagen för sjuksköterskor och annan legitimerad 
hälso och sjukvårdspersonal kan den bitvis upplevas som svårläst av om
vårdnadspersonal. Som ett komplement till sjuksköterskans information 
tror vi dock att delar av boken kan fungera även för denna målgrupp. 

Sex till tio deltagare brukar vara lagom storlek på en studiecirkel: 
större grupper gör det svårt för alla att komma till tals medan mindre 
grupper inte ger lika stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Förslagsvis 
avsätts 1½2 timmar för varje cirkelträff. En kortare träff behövs också 
innan själva cirkeln sätter igång då gruppen gemensamt kommer överens 
om spelregler för cirkeln, till exempel att förbereda patientfall, läsa in 
fördjupningslitteratur mellan träffarna eller om cirkeln ska leda till  något 
speciellt utvecklingsprojekt i verksamheten. Utvecklingsledare, chefer 
och/eller MAS kan med fördel medverka vid detta tillfälle. 

Det bör vara två till fyra veckor mellan träffarna för att deltagarna 
ska hinna förbereda sig. Om det går för lång tid mellan träffarna riskerar 
cirkeln istället att tappa fart. Då måste spelreglerna för cirkeln ställas upp 
på nytt varje gång man träffas.
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• Alla som deltar i en studie
cirkel har rättigheter och 
skyldigheter att dela med 
sig av sina kunskaper, 
erfarenheter, idéer och 
tankar. Alla deltagare är 
lika viktiga.

• Deltagarna ska vara inför
stådda med och ha accep
terat målen för cirkeln och 
reglerna för cirkeln. Dessa 
kan med fördel göras upp 
gemensamt vid första 
 träffen.

• Alla har ett ansvar för att 
cirkeln blir bra, inte bara 
cirkelledaren!

Samtalsklimat och arbetsformer 
– instruktioner till gruppen
Cirkelledaren är ingen lärare som har de rätta svaren. Istället är det dis
kussionerna i gruppen som är viktigast. Cirkelledaren behöver därför inte 
vara expert på läkemedelsfrågor. Det räcker att vara legitimerad sjukskö
terska och ha ett intresse för läkemedelsfrågor som rör äldre. 

Studiecirkeln bygger på att alla som deltar är aktiva och hjälps åt att 
skapa en positiv, tillåtande atmosfär. Ibland kan diskussionerna röra så
dant som kan upplevas som känsligt. Det kan därför vara bra att komma 
överens om att det som sägs under cirkelträffarna stannar inom gruppen. 
Alla deltagare bör få lov att läsa igenom och godkänna eventuella mötes
anteckningar innan dessa skickas vidare till vårdutvecklare, chefer, MAS 
eller andra personer. 

Instruktioner till cirkelledaren
Som cirkelledare är det meningen att du ska fungera som ledare för grup
pens gemensamma arbete och ansvara för att de praktiska arrangemangen 
kring cirkeln fungerar, såsom:

• att fördjupningslitteratur och annat diskussionsmaterial finns kopie
rat eller beställt samt distribuerat till gruppdeltagarna

• att gruppen gemensamt får bestämma hur man vill göra med pauser 
och eventuell fika 

• att frånvaro anmäls till cirkelledaren så att den som varit borta kan 
få information om vad som diskuterats

• att gruppen håller sig till ämnet

• att alla cirkeldeltagare kommer till tals och att inte någon eller några 
tar över

• att utse en ställföreträdande cirkelledare i gruppen som kan hålla i 
sammankomsten om den ordinarie cirkelledaren får förhinder

Om det känns betungande för en person att axla cirkelledaransvaret, kan 
alla cirkeldeltagare istället turas om att vara cirkelledare. 

Det kan vara bra att varje deltagare får ett intyg efter avslutad studie
cirkel. Diskutera gärna med MAS, enhetschef eller verksamhetschef hur 
detta ska se ut och hur stor närvaro som ska krävas för att en deltagare 
ska få ett sådant intyg. 
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Instruktioner till MAS, utvecklingsledare och chefer
Som MAS, utvecklingsledare, enhets eller verksamhetschef kan du med 
fördel använda studiecirkeln som språngbräda för framtida utvecklings
arbete. Förutom att hjälpa deltagarna att prioritera temaområden utifrån 
verksamhetens behov, kan det finnas frågor som behöver lyftas till dis
kussion på verksamhets, landstings eller kommunövergripande nivå. 
Fundera över vilka frågor som behöver belysas som berör äldres läke
medelsanvändning. Exempelvis kan deltagarna till den sista träffen få i 
uppgift att diskutera fram ett ämnesområde där man ser behov av vidare 
utveckling samt en plan för hur detta ska ske. Ta del av dokumentation 
från träffar och praktiska övningsuppgifter och föreslå gärna frågor som 
bör diskuteras vidare vid nästa träff eller på ett personalmöte. 

Som MAS, utvecklingsledare, enhets eller verksamhetschef kan du 
också i samråd med studiecirkelledaren besluta om deltagarna ska få ett 
intyg efter avslutad studiecirkel samt vilka närvarokrav som ska ställas på 
deltagaren för att få ett sådant. 
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Utvärdering och uppföljning
Om du som MAS, vårdutvecklare eller chef vill utvärdera effekterna av 
studiecirkeln, är det bra att ta med detta redan i planeringen av studie
cirklarnas genomförande. Till boken har ett särskilt självvärderingsinstru
ment tagits fram som kan användas som stöd för utvärderingsarbetet. 
Instrumentet finns i den separata bilaga som medföljer boken. 

Om du vill få hjälp med användningen av instrumentet eller har frågor 
kring boken och hur studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling kan 
genomföras, kontakta FoU i Väst/GR på fou@grkom.se så hjälper vi dig 
gärna!
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TEMA 1

Läkemedelsanvändning bland äldre
foto: pia schmidtbauer
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 1 är att läsaren ska få 
ökade kunskaper om 

1)  hur äldres läkemedels
konsumtion ser ut på 
nationell nivå

2)  risker vid multimedicine
ring – polyfarmaci

PRAKTISK ÖVNING
Fundera på hur läkemedels
användningen ser ut bland 
äldre patienter i din verksam
het. Gå igenom dosrecept 
och läkemedelslistor för ett 
antal patienter. Genom att 
granska den sammantagna 
läkemedelskonsumtionen för 
patienterna i verksamheten 
får man syn på andra saker 
än då man går igenom varje 
enskild individs läkemedels
konsumtion separat!

DE FLESTA AV OSS anser nog att ett gott åldrande förutsätter låg före
komst av sjukdom eller sjukdomsbetingad funktionsnedsättning, bevarad 
fysisk och intellektuell funktion samt ett meningsfullt livsinnehåll. En 
rationell och väl anpassad läkemedelsbehandling kan utgöra ett viktigt 
verktyg för att uppnå ett sådant åldrande. Men samtidigt som läkemedel 
kan ge förutsättningar för god livskvalitet, kan de också skapa problem. 
Förekomsten av biverkningar och slutenvård till följd av läkemedelsre
laterade problem ökar med stigande ålder. Det handlar om både över, 
under och felbehandling.

Omfattande läkemedelsbehandling hos äldre
Äldre människor är känsligare för läkemedel än yngre, samtidigt som de 
har fler sjukdomstillstånd som kräver läkemedelsbehandling. Det innebär 
att många äldre behandlas med ett stort antal läkemedel. Den mest om
fattande läkemedelsanvändningen ses idag hos dem som kan betecknas 
som frail elderly – det vill säga sköra äldre – som på grund av sjukdom 
samt nedsatt organfunktion och funktionsförmåga samtidigt är de mest 
känsliga för läkemedel.

Förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år eller äldre har 
ökat med nästan 70 procent de senaste 20 åren. Ökningen är särskilt på
taglig för äldre på särskilt boende, där de idag är ordinerade i medeltal 
åtta till tio preparat [1–7], men multisjuka äldre i ordinärt boende har en 
lika omfattande användning [8–9]. En orsak till den kraftigt ökade läke
medelsbehandlingen bland äldre är att nya läkemedel introducerats och 
därmed nya behandlingsformer. Det finns även oönskade faktorer som 
bidrar till denna utveckling, exempelvis bristande läkarkontinuitet, av
saknad av gemensam läkemedelslista, bristande dokumentation av läke
medelsordinationer samt brist på rutiner för uppföljning och omprövning. 

Vissa förbättringar av äldres läkemedelsbehandling har setts de senaste 
åren. Förskrivningen av psykofarmaka, med undantag för antidepressiva 
medel, minskade mellan åren 2005 och 2010. En viss minskning noteras 
också för antikolinerga preparat (se Tema 4), samtidig förskrivning av tre 
eller fler psykofarmaka liksom förekomsten av läkemedelskombinationer 
som kan ge upphov till Dinteraktioner [10–11]. 

Då äldre och läkemedel diskuteras framhålls ofta äldres höga läke
medelskonsumtion som det största problemet i sammanhanget. Mängden 
preparat är emellertid bara en aspekt. Väsentligt är att patienten får rätt 
läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle och på rätt sätt. En hög läkemedels

FAKTA
Skörhet är ett tillstånd med 
mycket hög risk att drabbas 
av funktionsnedsättning, 
institutionalisering och död 
till följd av låg reservkapaci
tet som försvårar återhämt
ning och leder till svikt i flera 
organsystem [14].

Multisjuklighet innebär att en 
person lider av två eller fler 
sjukdomstillstånd samtidigt 
[15].



18

FAKTA
10 till 20 procent av alla 
akut inläggningar på sjukhus 
är läkemedelsrelaterade. Det 
kan röra sig om biverkningar, 
interaktioner samt bristande 
effekt av läkemedel på grund 
av dålig ordinationsföljsam
het. Läkemedelsrelate
rade problem är en av de 
 vanligaste orsakerna till 
 intagning på sjukhus. Här 
finns en  potential för bespa
ringar,  såväl av mänskligt 
lidande som av kostnader för 
slutenvård [19–21].

konsumtion i sig behöver inte innebära något problem. Det är många 
gånger motiverat med en hög förskrivning av läkemedel till äldre personer 
eftersom sjukligheten bland dem är stor. Oftast är det dock inte bra med 
tio till tolv läkemedel, men det kan finnas situationer då det är nödvän
digt. För en annan person kan det vara för mycket och fel med tre eller 
fyra läkemedel [12–13].

Många läkemedel ordineras
Studier av äldres läkemedelskonsumtion i Sverige visar att äldre inte bara 
är insatta på många preparat utan att det också finns brister avseende 
vilka läkemedel som används samt hur de används, doseras och kombine
ras. Detta kan bero på brister i diagnossättande, okunskap om lämpliga 
och olämpliga läkemedel för äldre, brister i uppföljning, information eller 
dokumentationen kring läkemedelsbehandlingen [16]. 

Det finns också problem med underbehandling hos äldre patienter. 
Äldre får inte alltid behandling för bakomliggande sjukdom utan be
handlas istället för en rad diffusa symtom. Det innebär att behandlingen 
kan vara ineffektiv eller att den inte följer moderna rekommendationer. 
Studier visar att det var särskilt vanligt vid hjärtsvikt och depressioner 
hos äldre runt år 2000 [17]. Numera är förskrivningen av SSRIpreparat 
(selektiva serotoninåterupptagshämmare) högst till personer 80 år eller 
äldre. År 2000 till 2008 ökade antalet dygnsdoser med 30 procent till 
personer över 75 år. Därefter har förskrivningen planat ut och till och 
med minskat något. I denna åldersgrupp medicinerar omkring 14 procent 
med antidepressiva jämfört med fem procent bland personer under 75 
år [18]. Dessvärre har det visat sig att dessa preparat ibland ordineras 
utan en välgrundad depressionsdiagnos. Det är också vanligt att äldre 
medicinerar med antidepressiva medel i många år utan att behandlingen 
omprövas [16].

Åldrandet påverkar läkemedelsbehandlingen
De äldre patienternas ofta komplexa situation med generella åldersför
ändringar, funktionsnedsättningar av till exempel syn och hörsel samt 
multisjuklighet gör att särskild aktsamhet ska iakttas vid läkemedelsbe
handling. Det kan vara svårt att ställa korrekt diagnos då det inte alltid 
är lätt att skilja mellan symtom på åldrande, sjukdomar och läkemedels
biverkningar. 

Patientens följsamhet till läkemedelsordination kan påverkas av såväl 
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PARADOX
Läkemedel ordineras i störst 
utsträckning till äldre sam
tidigt som underlaget i form 
av kontrollerade behandlings
studier oftast är gjord på 
unga personer och ytterst 
sällan på äldre över 80 år.

kognitiva och psykologiska faktorer och av den omfattande läkemedelsan
vändning som är vanlig hos äldre. Multisjukligheten hos äldre bidrar till 
att fler läkemedel kan vara indicerade. Samtidigt uppvisar äldre en större 
känslighet för läkemedel och därmed större risk för biverkningar. Symtom 
som ökad yrsel, falltendens, blodtrycksfall, sämre aptit, förstoppning, in
kontinens, muntorrhet, förvirringstillstånd och allmän trötthet kan ofta 
vara relaterade till läkemedelsanvändning. 

Kunskapen om läkemedels funktioner hos äldre är begränsad. Det gäl
ler särskilt när flera läkemedel används samtidigt och i kombination med 
flera medicinska diagnoser. Oavsett patientens ålder görs ytterst få studier 
av samtidig läkemedelsbehandling med fem eller fler preparat eftersom 
det då inte är möjligt att räkna ut effekterna. Kliniska prövningar av läke
medel görs sällan på äldre patienter och exkluderar oftast patienter med 
multipla diagnoser och annan samtidig läkemedelsbehandling. För perso
ner över 75 år saknas det så gott som helt studier där man jämfört olika 
effektvariabler med yngre åldersgrupper [22–23].

Många tillstånd som idag behandlas med läkemedel bland äldre kan 
med framgång behandlas ickefarmakologiskt, det vill säga med andra 
behandlingsformer än läkemedel. Ändrad livsföring vid exempelvis sömn
besvär eller kostförändringar och ökad motion vid förstoppning kan ha 
minst lika god effekt som läkemedelsbehandling. Innan läkemedelsbe
handling övervägs vid beteendestörningar hos patienter med demens bör 
i första hand behovet av god omvårdnad och adekvat boendemiljö till
godoses. Teamarbete, där olika personalkategoriers professionella kun
skap bidrar, kan komplettera läkarens bedömning och behandlingsförslag 
[22–23].

I FASS rekommenderas ofta försiktighet vid dosering till äldre perso
ner. Denna varning är sällan baserad på kontrollerade studier om äldres 
läkemedelsbehandling. Snarare baseras den på kunskapen att äldre ofta 
har nedsatt funktion i exempelvis njurar och lever jämfört med yngre och 
därtill ett flertal andra sjukdomar som kan påverka effekterna av läkeme
delsbehandling [22].
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Aktiviteter för bättre läkemedelsbehandling
På nationell och regional nivå har ett flertal aktiviteter och projekt ge
nomförts på senare år i syfte att förbättra äldres läkemedelsbehandling. 
De speciella problem som rör äldres läkemedelsanvändning har länge 
diskuterats internationellt, framförallt inom brittisk geriatrik. Därifrån 
hämtades impulser redan på 1980talet till Världshälsoorganisationens, 
WHO:s, monografi Drugs for the Elderly och som 1997 kom ut i en total
reviderad upplaga. 

De problem som en omfattande läkemedelsanvändning hos äldre kan 
leda till började uppmärksammas under slutet av 1990talet i Sverige. En 
rad farmakoepidemiologiska studier har genomförts av äldres läkeme
delsanvändning i Sverige [1–6]. 

År 2004 publicerade Socialstyrelsen Indikatorer för god läkemedels-
terapi hos äldre och en reviderad version utkom 2010. Indikatorerna an
vänds för att mäta och följa upp kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling, 
men också för att ge stöd till förskrivare och annan hälso och sjuk
vårdspersonal, till exempel vid läkemedelsgenomgångar. En webbaserad 
 version av indikatorerna finns på www.seniormedicin.se.

FAKTA [11, 18]

• 10,6 procent av alla personer 75 år eller äldre använde 10 eller fler läke
medel år 2012. Variationen mellan landsting var relativt stor och sträckte 
sig från 8,4 procent (Örebro) till 11,7 procent (Uppsala).

• Andelen kvinnor 75 år eller äldre som använde 10 eller fler läkemedel 
2012 var 11,4 procent. Motsvarande siffra för män låg på 9,4 procent.

• Data från läkemedelsregistret 2012 visar att personer i Sverige som är 75 
år eller äldre är ordinerade i genomsnitt 5,1 läkemedel per dag.

• 10 procent av alla 75 år eller äldre stod år 2012 på minst ett läkemedel 
som bör undvikas till äldre (t ex långverkande bensodiazepiner, antikolin
erga  läkemedel, tramadol eller propiomazin). Variationen mellan lands
tingen var stor, från 9,2 (Kalmar) till 13,2 (Blekinge) procent för kvinnor 
respektive 6,6 (Södermanland) och 9,6 (Blekinge) procent för män.

• Användningen av antipsykotisk medicin hos personer 65 år och äldre i 
särskilt boende 2012 var i genomsnitt 12 procent, men varierade från 4 
procent (Gotland) till 15,3 procent (Västra Götaland).
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År 2005 startade läkemedelskommittéerna i landet en kampanj för 
säkrare läkemedelsanvändning hos äldre. Kampanjen ledde bland annat 
till en rad lokala och regionala utbildningssatsningar och riktlinjer. År 
2006 startade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, projektet SÄLMA 
(Säker läkemedelsanvändning hos äldre). Projektet syftade till att minska 
antalet läkemedelsrelaterade vårdskador [13]. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, publicerade i maj 
2009 en litteraturöversikt kring evidensbaserad kunskap om läkeme
delsanvändningen hos sköra personer 65 år eller äldre. SBU drar slutsatsen 
att det inte finns en enskild åtgärd, exempelvis läkemedelsgenomgångar, 
som kan lösa dagens problem med läkemedelsbehandling av äldre. Istället 
krävs flera samtidiga förändringar som rör informationshantering, rutiner 
och hjälpmedel för förskrivning och behandlingsuppföljning, distribution 
av läkemedel samt utbildningsinsatser. Vårdens organisation och ansvars
fördelning bör också anpassas och klargöras och samverkan öka mellan 
inblandade aktörer [12]. 

Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med SKL 
i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en 
ökad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest 
sjuka äldre. Statsbidrag har inriktats mot att stödja kommuner och lands
ting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och sys
tematiskt förbättringsarbete. Satsningen omfattar bland annat insatser 
för att förbättra äldres läkemedelsbehandling. Prestationsbaserade medel 
fördelas till de kommuner och landsting som lyckas förbättra de av Social
styrelsen fastställda kvalitetsindikatorerna olämpliga läkemedel för dem 
som är 75 år och äldre, läkemedel mot psykos för dem som är 65 år och 
äldre och har dosdispensering samt användningen av antiinflammatoriska 
läkemedel för dem som är 75 år och äldre [24].

Ett antal webbutbildningar har också tagits fram eller håller på att tas 
fram runt om i landet som på olika sätt syftar till att förbättra  äldres läke
medelsbehandling. Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för  hälso 
och sjukvårdspersonal kring läkemedelsgenomgångar för äldre. Den nås 
via www.kunskapsguiden.se/webbutbildningar. Västerbottens läns lands
ting har skapat en utbildning baserad på Socialstyrelsens indikatorer för 
god läkemedelsterapi hos äldre. Utbildningen riktar sig till läkare, sjuk
sköterskor och annan legitimerad hälso och sjukvårdspersonal. Den he
ter God läkemedelsterapi till äldre och nås via lärplattformen www.laran
delandsting.se. Via www.fass.se når man en webbutbildning kring äldres 
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läkemedelsbehandling som riktar sig till omvårdnadspersonal, men också 
patienter och anhöriga. FoU i Väst/GR håller på att utveckla en webb
utbildning kring omvårdnadsåtgärder som alternativ och komplement till 
farmakologisk behandling hos äldre. Utbildningen beräknas finnas till
gänglig på www.grkom.se till sommaren 2014. På uppdrag av regeringen 
håller Socialstyrelsen på att ta fram en nationell webbutbildning för AT
läkare inom området äldre och läkemedel. Lanseringen är beräknad till 
2014.

Några böcker på svenska har utkommit på senare år som ger 
 vägledning om läkemedelsbehandling hos äldre:

Kragh A (red) (2013) Äldres läkemedelsbehandling – orsaker 
och risker vid multimedicinering. Lund: Studentlitteratur. Andra 
reviderade upplagan.

Grafström, Margareta & Nilsson, Lars G (red) (2010) Äldre, 
läkemedel och specifik omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Lundgren, Claes (2010) FAS UT 3. Att utvärdera, ifrågasätta och 
skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Umeå: Läkemedelskom
mittén i Västerbottens läns landsting.

Socialstyrelsen (2010) Indikatorer för god läkemedelsterapi hos 
äldre. 

SBU (2009) Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbätt-
ras? En systematisk litteraturöversikt. 

Polyfarmaci 
Källor: [12, 16, 25–29]

Polyfarmaci, eller multimedicinering, innebär användning av många läke
medel. I läkemedelsstudier definieras polyfarmaci ofta som samtidig an
vändning av fem eller fler läkemedel [25]. Polyfarmaci säger inget om kvali
teten i läkemedelsanvändningen. I praktiken används dock begreppet ofta 
för att beskriva den situation då en patient ordinerats fler läkemedel än 
han eller hon egentligen behöver. Polyfarmaci kan orsaka många problem:

• Ju fler preparat patienten använder, desto större är risken för biverk
ningar. Den mest betydelsefulla riskfaktorn för biverkningar är just 
polyfarmaci.
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Polyfarmaci är signifikant 
 korrelerad till bland annat 
ålder, sjukhusvistelse de 
senaste sex månaderna, 
hemsjukvård under det 
 senaste året och läkarbesök 
det senaste året [28].

FÖRDJUPNING

SBU:s sammanfattning och slutsatser i SBU (2009) Äldres 
 läke medelsanvändning – hur kan den förbättras? En systematisk 
 litteraturöversikt. Finns att ladda ner på www.sbu.se

Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 
(2010). Finns att ladda ner på www.socialstyrelsen.se. Se även 
www.seniormedicin.se som är en webbaserad handbok kring äldres 
läkemedelsbehandling baserad på Socialstyrelsens indikatorer för 
god läkemedelsterapi. 

DISKUTERA
1.  Diskutera varför äldres 

 läkemedelsanvändning 
ser olika ut beroende på 
om patienten bor i särskilt 
eller eget boende.

2.  Diskutera tänkbara orsa
ker till att äldre i särskilt 
boende behandlas med 
så många läkemedel som 
tio preparat i genomsnitt, 
trots att satsningar gjorts 
för att öka kunskapen på 
området bland olika kate
gorier av vårdpersonal.

• Ju fler preparat patienten använder, desto sämre är följsamheten till 
ordination. Det innebär, paradoxalt nog, att polyfarmaci kan leda 
till underbehandling.

• Ju fler preparat patienten använder, desto större är risken för läke
medelsinteraktioner. Det kan leda till att läkemedlen får en annan 
verkan än den avsedda med biverkningar, utebliven eller otillräcklig 
effekt som följd.

Sammantaget medför detta dessutom att behandlingens effekter blir svåra 
att förutsäga och utvärdera och att eventuella biverkningar blir svårare att 
upptäcka och identifiera. Det kan finnas många orsaker till polyfarmaci. 
En är att allt fler sjukdomar och symtom kan botas, lindras och förebyg
gas med läkemedelsbehandling. Äldre lider av många sjukdomar vilket 
ofta motiverar en omfattande läkemedelsbehandling. Andra orsaker är:

• bristande läkarkontinuitet och/eller att äldre får mediciner utskrivna 
av flera läkare som inte känner till varandras ordinationer

• avsaknad av gemensam läkemedelslista

• bristande dokumentation av läkemedelsordinationer

• brist på rutiner för uppföljning och omprövning

• att äldre ofta behandlas för symtom istället för en behandling grun
dad på diagnos av bakomliggande orsaker

• att en biverkan av ett läkemedel misstolkas som en ny åkomma som 
ska behandlas med ytterligare läkemedel, den så kallade förskriv
ningskaskaden

• att många läkemedelsordinationer inte omprövas utan förnyas slent
rianmässigt



24

TEMA 2
Den åldrande människan
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 2 är att läsaren ska få 
ökade kunskaper om

1) det normala åldrandet

2) hur det normala åldrandet 
påverkar läkemedels verkan 
i kroppen.

PRAKTISK ÖVNING
Välj ut en äldre patient till 
en ”ministudie”. Gå tillsam
mans med patienten igenom 
vilka symtom han eller hon 
har. Utifrån det som patien
ten berättar, fundera själv på 
vilka av symtomen som beror 
på normalt åldrande, sjuk
dom och/eller läkemedels
biverkningar. Arbeta gärna 
några kollegor tillsammans 
och jämför era bedömningar. 
Prova att använda skattnings
verktyget PHASE20 i bilaga 
4 som stöd.

ÅLDRANDE KAN DEFINIERAS som en förlust av funktioner av olika slag 
[30]. Med tilltagande ålder blir de individuella skillnaderna i funktion 
allt större. Detta innebär att gruppen äldre är betydligt mer heterogen än 
 andra åldersgrupper. En äldre person kan på grund av genetiska egenska
per samt optimal träning, kost och livsvillkor i övrigt ha en bättre funk
tion i vissa avseenden än betydligt yngre personer.

Gerontologi – läran om åldrandet 
Källor: [30]

Termen gerontologi kommer från det grekiska ordet geront som  betyder 
gammal man. Gerontologi är ett tvärvetenskapligt ämne som brukar 
 definieras i fyra områden: 

1. det vetenskapliga studiet av åldrandeprocesserna.

2. det vetenskapliga studiet av äldre personer. 

3. studiet av åldrande och äldre från ickenaturvetenskapligt 
 perspektiv, exempelvis historiskt, filosofiskt eller litterärt.

4. tillämpning av gerontologisk kunskap för äldres välfärd.

Geriatrik är ett snävare begrepp än gerontologi. Inom geriatriken  studeras 
de medicinska aspekterna av åldrandet.

Det finns flera olika sätt att beskriva åldrandet:

• biologisk ålder – beskriver prestations eller funktionsförmågan och 
står ofta i relation till livslängden. Kan variera från organ till organ 
och från individ till individ.

• kronologisk ålder – avstånd från födelsen som används som ett mått 
av myndigheter för exempelvis rösträtt eller pensionsålder.

• psykologisk ålder – anger hur en person kan anpassa sig till krav från 
omgivningen, exempelvis minne, intelligens, personlighet med mera.

• social ålder – beskriver funktion och roller inom de sociala  systemen, 
såsom skolbarn, vuxen eller pensionär och som förändras under 
 livets gång.
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Gerotranscendens 
Källor: [30–31]

Många av våra föreställningar kring äldre människors situation är präg
lade av ett ”eländesperspektiv”. Åldrandeprocessen uppfattas utifrån 
detta synsätt som successiva resursförluster och funktionsnedsättningar. 
Äldre människor betraktas som maktlösa, beroende av andra, ensamma, 
sjukliga och hjälplösa. Inom ramarna för det långsiktiga tvärvetenskap
liga projektet De äldre i samhället – förr, nu och i framtiden (som pågick 
under hela 80talet) slog sociologen Lars Tornstam hål på många av dessa 
föreställningar genom att kritiskt granska dem och deras förmodat veten
skapligt underbyggda grund [31]. 

Tornstam introducerade begreppet gerotranscendens, vilket innebär 
ett positivt åldrande eller ett tillstånd där de egna aktiviteterna inte utgörs 
av medelålderns livsideal utan innebär en ny syn på sig själv och vad man 
vill göra, liksom på tillvaron i stort. Äldre personer beskriver där åldran
det som en positiv utveckling med ökad livstillfredsställelse, omvärdering 
av existentiella frågor, ökad känsla av samhörighet med tidigare genera
tioner och minskat intresse för materiella ting – kort sagt en omdefinition 
av tid, rum, liv och död.

Åldersförändringar 
Källor: [12, 16, 26–27, 30]

Åldrandet i de flesta organ startar i 30 till 35årsåldern. Med stigande 
 ålder blir de individuella skillnaderna allt större. Det kan ibland vara 
svårt att särskilja åldrande från sjukdom. En rad förändringar inträffar i 
 kroppen när den åldras vilka ingår i det normala åldrandet. Några sådana 
är exem pelvis:

• nedsatt njurfunktion 

• försämrad tarmperistaltik

• minskad muskelmassa och andel vatten i kroppen

• ökad andel fett i kroppen

• känsligare magslemhinna då de mekanismer som normalt skyddar 
magslemhinnan fungerar sämre

• skörare skelett på grund av urkalkning

• minskad ämnesomsättning liksom minskad halt tillväxthormon och 
könshormoner
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• stelare och grumligare ögonlins, sämre ljusgenomsläppning

• försämrad hörsel. Det blir särskilt svårt att uppfatta höga toner eller 
urskilja tal i en sorlande eller bullrig miljö.

• stelare och mindre elastiska blodkärl samtidigt som blodtrycket 
 stiger 

• minskad elasticitet i lungorna vilket gör det svårare att andas ut

• minskad minnesförmåga. Förmågan att lära nytt och minnas ny in
formation minskar med hälften mellan 25 och 75 års ålder

• försämrad baroreflex1 vilket kan leda till ortostatism

• minskad nervledningshastighet och reaktionsförmåga

Många symtom och besvär som äldre upplever beror alltså på den nor
mala åldrandeprocessen och inte på något sjukdomstillstånd. Oavsett om 
symtomen och besvären uppkommit på grund av normalt åldrande eller 
sjukdom kan den äldre personen behöva symtomlindrande behandling. 
Äldre personer får ofta ospecifika symtom på sjukdom i form av trötthet, 
aptitförlust, inkontinens, muskelsvaghet och psykiska besvär. Samtidigt 
har patienterna kanske avsaknad av klassiska sjukdomssymtom såsom 
smärta vid hjärtinfarkt eller akut bukhinneinflammation [27].

1. Baroreflexen reglerar blodtrycket så att vi alltid har lagom högt blodtryck i hjärnan. Känselkroppar i 
halsen känner hela tiden av trycket och signalerar till hjärnan om det stiger eller sjunker [22].

Förändrad känslighet för läkemedel 
Källor: [16, 27, 32]

Hos den äldre patienten får läkemedel inte alltid samma effekt som hos 
yngre. Effekten kan bli starkare eller svagare än avsett eller av annat slag 
än den avsedda. De normala åldersförändringarna i kroppen påverkar 
läkemedlens kinetik, det vill säga hur de tas upp, omvandlas, fördelas och 
utsöndras i kroppen. Eftersom funktionen är nedsatt i många av den äldre 
patientens organ blir ofta resultatet att läkemedlet dröjer kvar längre, vil
ket kan medföra en förlängd verkan. Det kan i sin tur leda till att halten 
av läkemedlet byggs upp i kroppen med risk för allvarliga biverkningar 
som följd. 

Några av de mest betydelsefulla åldersförändringarna som kan påver
ka läkemedels kinetik är följande:

FAKTA
Sedan mitten av 1900talet 
har medellivslängden för 
kvinnor i Sverige ökat från 
72 till 83 år och för män 
från 69 till 79 år. Under 
1900 talet har de äldre blivit 
allt fler i samhället och dess
utom allt friskare [21].
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Läkemedelsbehandling hos 
äldre kan ha en annan effekt 
än hos yngre:

• Effekten blir starkare än 
avsett (toxicitet)

• Effekten blir svagare än 
avsett eller uteblir

• Effekten blir av annat slag 
än den avsedda (biverk
ning) 

Farmakokinetik – handlar 
om vad kroppen gör med 
läkemedlet

Farmakodynamik – handlar 
om vad läkemedlet gör med 
kroppen

• Cellernas känslighet för ett läkemedel kan öka eller minska med ål
dern, vilket också kan leda till att ett preparat fungerar annorlunda 
hos den äldre patienten.

• Andelen kroppsfett ökar med åldern. Det medför att fettlösliga läke
medel får en förhållandevis större volym att fördela sig i. Läkemedlen 
finns därför kvar under längre tid i kroppen. Detta är särskilt viktigt 
att beakta vid behandling med psykofarmaka så som sömnmedel och 
lugnande medel eftersom de får en förlängd verkan hos den äldre 
patienten. Kortverkande preparat istället för långverkande ska väljas.

• Hög ålder medför oftast nedsatt njurfunktion. Njurfunktionen kan 
dock variera avsevärt från en individ till en annan. Förmågan att filtre
ra blodet hos en frisk 80åring är i genomsnitt hälften av en 40årings. 
Endast en tredjedel av alla över 80 år har en normal njurfunktion. Vid 
läkemedelsbehandling hos äldre ska man därför alltid förutsätta att 
njurfunktionen är nedsatt och dosera läkemedel därefter. Detta bör 
ske både då behandlingen på
börjas och därefter regelbundet 
så länge som behandlingen på
går. De tio vanligaste läkemed
len hos äldre vilkas användning 
och dosering behöver anpassas 
till njurfunktionen är metfor
min, kalcium, digoxin, kali
umsparande diuretika, tenolol, 
ACEhämmare, angiotensin II
antagonister (ARB), simvastatin 
och opioider. I bilaga 2 finns en 
mer utförlig lista över de läke
medel och läkemedelsgrupper 
vars användning och dosering 
behöver anpassas till njurfunk
tionen.
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MÄTNING OCH UPPSKATTNING AV NJURFUNKTION [32]

En patients njurfunktion kontrolleras oftast genom att mäta kreatininnivåerna i serum eller plasma. Detta 
är dock inte ett tillförlitligt mått hos äldre. Det mått som bäst beskriver hur väl njurarna fungerar är filtra
tionshastigheten i glomeruli (glomerular filtration rate, GFR). Att mäta GFR är komplicerat och resurs
krävande. GFR kan istället skattas från ett blodprov med hjälp av formler (eGFR) som är baserat på 
plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C. De flesta riktlinjer i FASS för dosering vid olika grad 
av njurfunktionsnedsättning grundar sig på eGFR baserat på kreatinin enligt Cockcroft/Gaultformeln. 

I en vetenskaplig kunskapssammanställning av SBU från 2012 konstateras att hos patienter med lågt 
BMI (<20 kg/m2) ger kreatininbaserade formler inte tillräcklig noggrannhet. Hos äldre (≥80 år) ger bara 
några få kreatininbaserade formler, bland annat den reviderade LundMalmöformeln (LMrev) tillräck
lig noggrannhet. För dessa patientgrupper är noggranheten hos cystatin Cbaserade formler och formler 
baserade på medelvärdet av kreatinin och cystatin C inte tillräckligt undersökta.

Länkar till formler för beräkning av eGFR hittar du på www.seniormedicin.se under fliken läkemedel 
och njurfunktion.
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Leverns funktion försämras också med åldern, men minskad enzymakti
vitet och blodflöde i levern är sällan så stort att läkemedelsbehandlingen 
påverkas. Vid äldres läkemedelsbehandling är det däremot viktigt att ta 
hänsyn till att den åldrande hjärnan är mer känslig för läkemedel med så 
kallade antikolinerga egenskaper (se bilaga 3 för en förteckning över läke
medel med betydande antikolinerga effekter). Preparat med sådan effekt 
kan leda till exempelvis minnesstörningar och förvirring. Personer som 
lider av en demenssjukdom har särskilt stor risk att drabbas av sådana 
biverkningar eftersom deras kognitiva förmåga redan är nedsatt på grund 
av degeneration i de kolinerga nervbanorna. Denna degeneration ses hos 
alla äldre men är särskilt tydlig hos demenspatienten. 

Skyddsmekanismerna mot yttre påverkan i magsäckens slemhinna för
sämras med åldern. Det medför ökad risk för att läkemedel som irriterar 
slemhinnan kan leda till blödningar eller sår. I första hand gäller det anti
inflammatoriska läkemedel av typen NSAID.

Lugnande medel och sömnmedel samt opioider får ökad effekt på 
centrala nervsystemet hos den äldre patienten. Risken ökar därmed för 
biverkningar i form av trötthet, fallolyckor samt störningar av kognitiva 
funktioner så som att orientera sig i tid och rum eller komma ihåg saker. 

Eftersom regleringen av blodtrycket försämras hos äldre drabbas 
många av yrsel och balansstörningar eller till och med kognitiva stör
ningar och svimningsattacker. Denna förändring gör att äldre är känsli
gare för blodtryckssänkande preparat. Det gäller främst hjärtkärlmedel 

Tabell 2.1 Läkemedel/läkemedelsgrupper som kan orsaka eller förvärra ortostatism, sorterade efter ATC-kod [16].

ATC-kod Läkemedel/läkemedelsgrupp
C01D Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar (nitrater)
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C07 Betareceptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar reninangiotensinsystemet
G04CA Medel vid benign prostatahyperplasi, alfa1receptorblockerande medel
N04B Medel vid parkinsonism, dopaminerga medel
N05A exkl N05AN Antipsykotiska läkemedel
N06A Antidepressiva medel

DISKUTERA
1.  Diskutera några  vanliga 

symtom hos äldre 
patienter som kan bero 
på ett normalt åldrande. 
Hur hanterar du situatio
nen? Hur tar du hand om 
patienter som inte själva 
kan kommunicera sina 
problem?

2.  Hur motiverar du omvård
nadspersonalen/anhöri
ga att vara uppmärksam
ma på den ökade tid det 
kan ta för äldre patienter 
att hantera information 
och fatta beslut? 
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PATIENTFALL
Stig är 82 år, har haft astma sedan barnsben men i övrig varit frisk större delen av sitt liv. Han har ny
ligen flyttat till ett äldreboende, främst på grund av ålderssvaghet men också på grund av begynnande 
demens. Han har även besvär med smärta och stelhet i rygg och leder. En morgon är han blek i ansiktet 
och klagar över smärtor i buken, illamående och yrsel. 
Stig står på följande mediciner:

Tablett Risperidon 0,5 mg 0,5–1 mg v b
Enterotablett  Diklofenak 50 mg 1+1+1+0
Oral lösning Laktulos apelsin 670 mg/ml 10 ml v b
Depotkapsel  Lasix Retard 30 mg  1+0+0+0
Tablett Oxascand  10 mg 1 v b
Inhalationspulver Pulmicort 200 mikrog/dos 2+0+0+2
Tablett  Singulair 10 mg 0+0+0+1
Tablett Sertralin Hexal 50 mg 1+0+0+0
Tablett  Zopiklon  7,5 mg ½–1 till natten v b

Diskutera
Följer Stigs läkemedelsbehandling Socialstyrelsens rekommendationer för god läkemedelsterapi hos 
äldre? Vad kan Stigs buksmärtor bero på? Vilka åtgärder vidtar du som sjuksköterska för att ta reda 
på det?

FÖRDJUPNING

Gerontologi. Åldrande i ett biologiskt, psykologiskt och  socialt 
perspektiv av Ove Dehlin, Bo Hagberg, Åke Rundgren, Gillis Sam
uelsson och Barbro Sjöbeck. Stockholm: Natur och Kultur, 2000.

Kapitel 2 ”Åldrande och läkemedel” av Patrik Midlöv i boken 
 Äldres läkemedelsbehandling med Annika Kragh som redaktör. 
Lund: Studentlitteratur, 2013.

som verkar genom att vidga blodkärl och som används för att behandla 
hjärtsvikt, angina pectoris och hypertoni. Även läkemedel som används 
vid vissa typer av Parkinsons sjukdom samt tricykliska antidepressiva kan 
ha sådan effekt.
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TEMA 3
Vanliga 
läkemedel 
bland äldre
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IDAG KAN MÅNGA av de omvårdnadsproblem som uppstår vid ett nor
malt eller sjukligt åldrande lindras eller till och med avhjälpas helt om det 
upptäcks och åtgärdas i tid. Exempel på sådana omvårdnadsproblem är 
smärta, förändrade sväljreflexer med ät och nutritionsproblem som följd, 
rörelsesvårigheter, inkontinens, trycksår, frakturer och fall. Dessvärre är 
effekterna av omvårdnadsåtgärder förhållandevis lite studerade, speciellt 
i form av stora randomiserade studier [23]. Det finns betydligt fler stu
dier om olika läkemedelsbehandlingar (dock inte på patienter över 80 
år). Detta får lätt till följd att läkemedelsbehandling övervägs som första 
behandlingsalternativ vid många sjukdomar och symtom, trots att om
vårdnadsåtgärder skulle kunna ha lika stor, eller större effekt men utan 
besvärande biverkningar.

Läkemedelskonsumtionen hos äldre
De vanligaste läkemedlen som förskrivs i Sverige är medel mot hjärtkärl
sjukdomar och anemi samt den smärtstillande substansen paracetamol 
och protonpumpshämmaren omeprazol. Om man ser till de tio mest för
skrivna substanserna skiljer sig dessa inte särskilt mycket åt mellan män 
och kvinnor eller mellan befolkningen i stort och personer 75 år och äldre, 
förutom att äldre oftare behandlas med dessa läkemedel.

INSTRUKTIONER TILL 
TEMA 3
Läs gärna bilaga 1 parallellt 
med detta temaavsnitt.

MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 3 är att läsaren ska 
få ökade kunskaper om de 
vanligaste läkemedlen bland 
äldre, bland annat

1) hur dessa läkemedel 
fungerar

2) vid vilka sjukdomar och 
symtom de används

Tabell 3.1. De tio vanligaste förskrivna läkemedlen fördelat på olika åldersgrupper och kön, sorterat efter DDD/1000 
invånare/dag2, Sverige 2012 [18, 33].

 Substans Alla kvinnor Substans Alla män Substans Män + kvinnor +75 år
 1.  Folsyra  340,2  Folsyra 217,7 Folsyra 866,38
 2.  Acetylsalicylsyra  104,6  Acetylsalicylsyra 123,4 Acetylsalicylsyra 369,22
 3.  Omeprazol  95,0 Simvastatin 107,0 Furosemid 269,02
 4.  Enalapril  78,8  Enalapril 105,0 Simvastatin 198,26
 5.  Simvastatin  76,6  Amlodipin 76,4 Cyanokobolamin 188,47
 6.  Paracetamol  70,5  Omeprazol 66,3 Enalapril 186,30
 7.  Furosemid  69,7  Ramipril 66,1 Omeprazol 169,68
 8.  Cyanokobalamin  69,0 Furosemid 59,8 Paracetamol 152,09
 9.  Levotyroxin 67,7  Felodipin 51,7 Amlodipin 146,60
 10.  Amlodipin  60,8  Metoprolol 46,4 Ramipril 126,79

2. DDD är ett volymmått som innebär att man kan jämföra mängderna av olika läkemedel som an
vänds. Antalet DDD för en viss tid och en viss grupp anger den för apotek utköpta volymen läkemedel.
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Preparat som bör undvikas av äldre 
Källa: [16]

Vissa läkemedel är direkt olämpliga att ge till äldre och ska enbart 
 användas när särskilda skäl föreligger. Det gäller exempelvis: 

• långverkande bensodiazepiner (diazepam, nitrazepam och flunitra
zepam). Dessa är förenade med risk för dagtrötthet (hangover), kog
nitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.

• läkemedel med betydande antikolinerga effekter, exempelvis det lug
nande medlet Atarax, tricykliska antidepressiva samt antipsykotiska 
läkemedel av högdostyp så som levomepromazin – Nozinan® (se bi
laga 3). Dessa kan framkalla kognitiva störningar som kan yttra sig 
som allt från lättare minnesstörningar till konfusion. 

• Cox-hämmare/NSAID (nonsteroidal antiinflammatory drugs) på 
grund av ökad risk för magsår och magblödningar. Undantag från 
detta är patienter med reumatiska sjukdomar. Samtidig ulcusprofy
lax med protonpumpshämmare (PPI) bör då övervägas.

• teofyllin i peroral form

• propiomazin. Kan ge dagtrötthet hos äldre och framkalla extrapyra
midala symtom, bland annat restless legs.

• tramadol. Ökad risk för illamående och konfusion. Tramadol bör 
inte kombineras med andra läkemedel som påverkar signalsubstan
sen serotonin, såsom SSRIpreparat, på grund av ökad risk för sero
tonergt syndrom. 

Andra läkemedel är olämpliga att ta dagligen eller under längre tidsperio
der. Det gäller bland annat:

• sömnmedel (zopiklon), varje kväll under mer än en månad utan om
prövning. En betydande tolerans kan utvecklas samtidigt som nega
tiva effekter på psykomotorik och kognition kvarstår.

Äldre i särskilt boende använder både fler preparat än övriga äldre samt 
andra typer av läkemedel. Enligt apotekets ApoDosregister från 2006 
använde hälften av alla äldre i denna boendeform sömnmedel och/eller 
antidepressiva. Ungefär var tredje använde lugnande medel och/eller opio
ider. Var fjärde äldre i särskilt boende använde någon form av neurolep
tika [26].

PRAKTISK ÖVNING
Läs igenom Socialstyrelsens 
rapport Indikatorer för god 
läkemedelsterapi hos äldre 
(finns att ladda ner på  
www.socialstyrelsen.se). 
Gå därefter igenom medi
cinlistor för en eller flera 
patienter i din verksamhet. 
Har någon av patienterna en 
läkemedelsbehandling som 
inte följer Socialstyrelsens 
indikatorer?
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Uppmärksamma intag av 
natur läkemedel och recept
fria  preparat! 

• Höga doser vitaminer kan 
vara toxiska. 

• Johannesört förstärker
effekten av SSRIpreparat 
vilket kan leda till seroton
ergt syndrom. Detta kan 
yttra sig som lyckokänsla 
men också som dåsighet, 
klumpighet, rastlöshet, 
känsla av berusning, feber, 
svettningar eller stela 
muskler. 

• tarmirriterande medel, dagligen under mer än en vecka, då detta kan 
leda till försämring av den normala tarmfunktionen. Undantaget 
från detta är dock patienter som behandlas med starka opioider samt 
vissa patienter med Parkinsons sjukdom, stroke och andra neurolo
giska sjukdomar där obstipationsprofylax med bland annat tarm
irriterande medel kan vara nödvändig.

• glukokortikoider för systemiskt (invärtes) bruk, i kontinuerlig be
handling under mer än ett år utan omprövning då sådan behandling 
är en riskfaktor för osteoporos och frakturer.

• antiepileptika under mer än ett år utan omprövning. Många prepa
rat har negativ effekt på kognitiv förmåga och stark benägenhet att 
interagera med andra läkemedel. Indikationen för epilepsibehand
ling bör också omprövas efter en längre tid av anfallsfrihet. 

• antipsykotiska läkemedel under mer än tre månader utan ompröv
ning eller försök till utsättning. Dessa medel ska bara användas vid 
psykotiska tillstånd och eventuellt svår aggressivitet i samband med 
demenssjukdom, och då så kort tid som möjligt på grund av risk för 
utsättningssymtom. Preparaten har många biverkningar: extrapyra
midala symtom (parkinsonism, akatisi, tardiv dyskinesi), kognitiva 
störningar, sedation, ortostatism samt negativa effekter på känslo
livet och sociala funktioner. Preparaten är också förknippade med 
ökad risk för cerebrovaskulära händelser och förtida död hos äldre 
personer med demenssjukdom. 

Ytterligare andra läkemedel är olämpliga för äldre i doser över en viss 
nivå eftersom behandlingen då innebär betydande risk för biverkningar 
eller långtidseffekter som inte står i proportion till behandlingsvinsterna. 
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Interaktioner 
Källa: [16]

Polyfarmaci hos äldre patienter ökar också risken för att de olika be
handlingarna ska interagera med varandra. Nedan ges exempel på några 
 sådana interaktioner som kan vara bra att känna till:

• Järn
 – Samtidigt intag av järn och antacida, Ldopa eller tetracyklin mins

kar upptaget av Ldopa och tetracyklin, varför preparaten bör ges 
med minst två timmars mellanrum.

 – Samtidigt intag av järn och kalcium bildar olösliga komplex och 
bör därför ges med minst två timmars mellanrum.

• Levotyroxin
 – Samtidigt intag av levotyroxin och antacida, sukralfat, kalcium 

och/eller tvåvärt järn minskar upptaget av levotyroxin. Preparaten 
bör därför ges med ett par timmars mellanrum. 

• NSAID ska inte användas i kombination med ACEhämmare/ARB 
(angiotensinreceptorblockerare) då det kan ge akut njursvikt. NSAID 
bidrar dessutom till att:

 –  hämma diuretikaeffekten av annan behandling 

 –  öka effekten av antidiabetika genom leverns minskade gluconeo
genes

 – minska den blodtryckssänkande effekten av betablockerare och 
ACEhämmare (hämmar angiotensin converting enzyme). 

• Spironolakton bidrar till att

 –  hämma utsöndringen av digoxin

• ACEhämmare 

 Vid behandling med ACEhämmare/ARB och i synnerhet i kombi
nation med Spironolakton är det extra viktigt att regelbundet och 
ofta kontrollera Skreatinin och kalium. Äldre klarar rubbningar i 
vätskebalansen sämre vid exempelvis värme, infektioner och diarré
tillstånd.

• Waran i kombinationer med acetylsalisylsyra/NSAID ökar blödnings
risken, varför kombinationen bör undvikas helt. Beakta inter aktions
risken även för exempelvis paracetamol och Tramadol. Meddela AK
mottagningen alla läkemedelsförändringar – även antibiotikakurer.
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Den som vill veta mer om interaktioner mellan läkemedel, hänvisas till 
 interaktionsdatabasen SFINX (nås via www.janusinfo.se) eller FASS 
(www.fass.se).

Waran är ett blodförtunnande läkemedel som används av många 
äldre för att förebygga blodproppar. Waranbehandling kräver sär
skild uppmärksamhet då överdosering kan leda till allvarliga blöd
ningar.

• Waran kan inte läggas i dospåse på grund av ofta förekomman
de dosändringar.

• Var observant på om patientens beteende ändras, exempelvis fal
ler oftare, slår i huvudet eller vid blödning.

• Snar PKkontroll även vid mindre blödningar som näsblod och 
onormalt stora blåmärken

• Varje ändring i medicineringen – även receptfria läkemedel och 
naturläkemedel – kan påverka effekten av Waran. Det gäller 
både insättning och utsättning av läkemedel.

• Fiskoljor ökar effekten av Waran medan Q10 och johannesört 
minskar effekten.

• Samtidig behandling med levotyroxin kan öka effekten av Wa
ran.

• Kvitaminbrist orsakad av undernäring ökar effekten. Även till
fälligt minskat matintag, exempelvis i samband med magsjuka, 
påverkar upptaget av Waran.

DISKUTERA
1.  Diskutera vad du som 

hälso och sjukvårdsper
sonal kan göra för att 
minska onödig läkeme
delsbehandling hos äldre.

2.  Ur ditt perspektiv som 
 hälso och sjukvårds
personal, diskutera 
rimligheten i att så många 
äldre står på så många 
läkemedel. 

3.  På många områden som 
rör äldres hälsa och sjuk
domar saknas kontrolle
rade studier med fokus på 
omvårdnadsåtgärder. Vilka 
konsekvenser får detta 
för behandlingen av äldre 
patienter?

TIPS

• Läkemedelskommittéerna i respektive landsting sammanställer för
teckningar över vilka preparat som sjuksköterskor får förskriva. 
Förteckningen från exempelvis Västra Götalandsregionen, Rekom-
menderade läkemedel i VGR – sjuksköterskor med förskrivnings-
rätt, finns att ladda ner på www.vgregion.se/vardgivarstod.

• Läkemedelskommittéerna i respektive landsting tar fram förteck
ningar över rekommenderade läkemedel, se till exempel REKlistan 
2012. Rekommenderade läkemedel i Västra Götalandsregionen. 
Finns att ladda ner på www.vgregion.se/vardgivarstod.
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VISSTE DU? 

• Den kinesiska medicinen bygger på att skapa en balans mel
lan varmt och kallt i kroppen. Vid sjukdom anses denna balans 
vara rubbad. Balansen bör i första hand återställas med maträtter, 
drycker eller teer som alla delas in i ”varma eller kalla” oberoende 
av sin temperatur. Kall mat kan alltså mycket väl betecknas som 
varm. 

• Många muslimer föredrar att omvårdnad ges av vårdare av samma 
kön som de själva har. 

• Obduktion och kremering är förbjudet enligt islam. 

• Vissa muslimer har förbehåll kring innehållet i de läkemedel de 
blir ordinerade. De får inte innehålla alkohol eller någon annan 
förbjuden ingrediens, ska inte ge biverkningar och helst komma 
från naturliga råvaror som finns i växtriket. 

Kulturella aspekter på läkemedel
Källor: [34–36]

Sverige blir alltmer mångkulturellt. Omkring 10 procent av Sveriges be
folkning som är över 65 år har sitt ursprung i något annat land. Antalet 
äldre med utländsk bakgrund kommer att öka, särskilt i storstadsregio
nerna, vilket ställer nya krav på vården och omsorgen om äldre. Detta 
gäller inte minst vid läkemedelsbehandling. Språkförbistringar, låg hälso
kunskap och annan syn på hälsa och ohälsa kan leda till sämre följsamhet 
till ordination.

Många som kommit till Sverige på äldre dar är vana vid andra  typer 
av läkemedel och behandlingar än västerländska. Exempel på andra medi
cinska system är det islamska, kinesiska, ayurveda samt olika typer av 
örtbehandling. I andra länder används ofta dessa system parallellt med 
västerländska mediciner, bland annat beroende på hur långt det är till 
närmaste sjukhus.
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FÖRDJUPNING

Om vanliga läkemedel hos äldre:

Kapitel 1 i boken Äldres läkemedelsbehandling – orsaker och risker 
vid multimedicinering med Annika Kragh som redaktör. Lund: Stu
dentlitteratur, 2013.

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Finns 
att ladda ner på www.socialstyrelsen.se eller som webbaserad hand
bok på www.seniormedicin.se. 

Om kulturella aspekter av läkemedelsbehandling:

Boken Omvårdnad i mångkulturella rum – frågor om kultur, etik och 
reflektion av C Björngren Cuadra som redaktör. Lund: Studentlitte
ratur, 2010.
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TEMA 4
Läkemedelsrelaterade 
problem
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 4 är att läsaren ska få 
ökade kunskaper om 

1)  biverkningar och andra 
risker med läkemedel som 
äldre använder

2)  andra vanliga problem 
med äldres läkemedels
intag

PRAKTISK ÖVNING  
Använd formuläret som finns 
i bilaga 4, PHASE20, för 
att utvärdera en eller flera 
patienters läkemedelsbe
handling.

Ladda gärna ner användar
manualen till formuläret från 
www.lul.se/phase20.

FARMAKOLOGISK BEHANDLING är en viktig del i den behandlande och 
före byggande vården av äldre patienter. Samtidigt är läkemedelsbehand
ling förenat med risker och problem. Alla läkemedel som kan framkalla 
terapeutiska effekter kan också ge upphov till oönskade och ibland skad
liga biverkningar. Andra läkemedelsrelaterade problem kan vara svårig
heter för patienten att komma ihåg, svälja och hantera sina läkemedel, 
problem med födointeraktioner och hållbarhet av läkemedel. Problem 
kan också uppstå på grund nya läkemedelsnamn (generika) eller oklarhe
ter vad gäller ansvar i vårdkedjan.

Läkemedelsbiverkningar 
Källor: [16, 26, 27]

Risken för allvarliga läkemedelsbiverkningar ökar med åldern. Orsaken 
beror främst på att äldre använder mycket läkemedel men också på ålders
förändringar i kroppen. Om läkare och annan vårdpersonal inte ständigt 
aktualiserar möjligheten av eventuella läkemedelsbiverkningar finns risk 
för att de inte upptäcks. Detta gäller särskilt patienter med nedsatt kom
munikationsförmåga, exempelvis hos äldre med en demenssjukdom. 

Det finns för närvarande endast skyldighet att rapportera biverkningar 
från nya läkemedel respektive allvarliga biverkningar från tidigare regist
rerade läkemedel. Eftersom den övervägande majoriteten av läkemedels
biverkningar inte tillhör dessa bägge kategorier kommer de inte att rap
porteras utan blir endast synliga i samband med olika forskningsprojekt 
eller specialstudier. 

Användning av vätskedrivande preparat är en av de vanligaste orsaker
na till biverkningar hos äldre. Andra läkemedel som ofta orsakar biverk
ningar är digitalis, blodtryckssänkande läkemedel, diabetesmedel, NSAID, 
acetylsalicylsyra och psykofarmaka [6, 37]. På grund av åldersförändring
ar i olika organ kan den äldre patienten dessutom drabbas av biverkningar 
av läkemedel som han eller hon tidigare tolererat väl.
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Tabell 4:1: Några vanliga symtom hos äldre som kan bero på  läkemedelsbiverkan [26, 38]

Om patienten har något av 
dessa symtom ...   ... så kan det bero på någon av dessa mediciner

dåsig, omtöcknad, trött lugnande medel, sömnmedel, opioider, neurolep
tika, antidepressiva medel, digitalis, urindrivande 
medel, betareceptorblockerare

glömsk, virrig, förvirrad,  läkemedel med antikolinerga effekter
kognitiva störningar (se tabell 4:2) 
stel, mimikfattig, parkinsonism neuroleptika
lågt blodtryck, yrsel, svimmar urindrivande medel, nitrater, betareceptorblockera

re, kalciumantagonister, ACEhämmare, angioten
sinreceptorblockerare (ARB), medel vid parkinso
nism, neuroleptika, antidepressiva medel

fall lugnande medel, sömnmedel, neuroleptika, antide
pressiva medel, opioider, läkemedel som sänker 
blodtrycket

sömnrubbningar urindrivande medel, betareceptorblockerare, medel 
vid parkinsonism, neuroleptika, anti depressiva 
medel av SSRItyp

mardrömmar betareceptorblockerare
muntorrhet läkemedel med antikolinerga effekter (se nästa sida), 

urindrivande medel, antidepressiva medel av SSRI
typ, antihistaminer, lugnande medel, sömnmedel

magsår, magblödningar, dyspepsi NSAID, ASA (fyrdubblar risken för magsår)
förvärrad hjärtsvikt NSAID, vissa kalciumantagonister (t ex Isoptin)
njurinsufficiens NSAID, ACEhämmare, ARB
aptitlöshet, illamående digitalis, opioider, antidepressiva medel av SSRI

typ, läkemedel med antikolinerga effekter (se tabell 
4:2)

urininkontinens urindrivande medel, antidepressiva medel, lug
nande medel och sömnmedel, läkemedel med 
antikolinerga effekter (se tabell 4:2)

svårt att kissa opiodier, läkemedel med antikolinerga effekter (se 
tabell 4:2)

huvudvärk nitrater, antidepressiva medel av SSRItyp, persan
tin, betareceptorblockerare, medel mot magsår 
(histamin2receptorantagonister och protonpumps
hämmare)

förstoppning opioider, läkemedel med antikolinerga effekter, 
kalciumantagonister, järn, medel mot magsår

Förutsätt alltid att den 
äldre patientens njur
funktion är nedsatt 
(oavsett kreatinin
värde)!
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Antikolinerga läkemedel 
Källor: [16, 26]

Den åldrande hjärnan är mer känslig för läkemedel med så kallade antiko
linerga egenskaper. Dessa preparat blockerar effekten av signalsubstansen 
acetylkolin, som i hjärnan finns bland annat i de nervbanor (kolinerga 
banor) som är involverade i de kognitiva processerna. Antikolinerga läke
medel kan orsaka störningar i dessa funktioner och framkalla alltifrån 
lättare minnesstörningar till förvirring men också urinretention, muntorr
het och obstipation. Risken är särskilt stor hos äldre med demens men till
tar även i viss mån vid normalt åldrande. De vanligaste läkemedlen med 
antikolinerga effekter som används av äldre är medel mot inkontinens, 
opioider samt neuroleptika. Biverkningar av antikolinerga läkemedel kan 
komma vid insättning, efter 2 till 4 veckor eller efter lång tids användning 
på grund av åldersförändringar i hjärnan. 

Tabell 4:2 Läkemedel med betydande antikolinerga effekter som kan orsaka kognitiva störningar och konfusion hos 
äldre [16]

Läkemedelsgrupp  Läkemedel 
Medel vid funktionella tarmsymtom glykopyrron, atropin, hyoscyamin, butylskopolamin, metylscopolamin 
Antiemetika, antikolinerga  skopolamin 
Antiarytmika disopyramid (Durbis®)
Urologiska spasmolytika  oxybutynin (Ditropan), tolterodin (Detrusitol), solifenacin (Vesicare),  
 darifenacin (Emselex®), fesoterodin (Toviaz) 
Opioider i kombination med spasmolytika  morfin, ketobemidon resp. hydromorfon i kombination med  spasmolytika 
Medel vid parkinsonism, antikolinerga  trihexyfenidyl, biperiden 
Antipsykotiska läkemedel av högdostyp  levomepromazin, klorprotixen 
Antipsykotiska läkemedel klozapin 
Lugnande medel  hydroxizin (Atarax)
Antidepressiva, ickeselektiva mono  
aminåterupptagshämmare  klomipramin, amitriptylin, nortriptylin,maprotilin 
Antihistaminer, vissa (1:a generationen)  dimenhydrinat, klorfeniramin, dexklorfeniramin, alimemazin (Theralen®),  
 prometazin (Lergigan®), tietylperazin, cyproheptadin
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Extrapyramidala symtom (EPS) 
Källor: [26, 40]

Det finns många läkemedel som kan orsaka så kallade extrapyramidala 
symtom. Dessa kan yttra sig som:

• Parkinsonism – rigiditet

• Akatisi – en känsla av rastlöshet och psykomotorisk ständig oro, 
såsom oförmåga att sitta eller stå stilla

• Tardiv dyskinesi – ofrivilliga rörelser med mun, ansikte och huvud. 
Kommer oftast efter längre tids behandling och går dessvärre inte 
alltid tillbaka efter avslutad behandling.

Neuroleptika är en läkemedelsgrupp som ofta ger biverkningar i form av 
extrapyramidala symtom, särskilt hos äldre. Även så kallade SNRIprepa
rat (serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare), som används mot de
pression och nervsmärtor, kan ge sådana symtom. Neuroleptika blockerar 
receptorerna för signalsubstansen dopamin i vissa delar av hjärnan. Detta 
kan lindra psykotiska symtom, men också påverka förmågan att kontrol
lera muskelrörelser.

Förutom ovan nämnda medel som har en betydande antikolinerg effekt, 
finns en rad andra läkemedel som kan orsaka kognitiva störningar och 
konfusion hos äldre. Några av de vanligaste är [26, 39]:

• Neuroleptika, till exempel risperidon och haloperidol

• Betareceptorblockerare, även ögondroppar

• Antihistaminer (Propavan®, Tavegyl®)

• Bensodiazepiner och deras analoger (flunitrazepam, diazepam och 
nitrazepam)

• Kortisonpreparat (för systemiskt bruk)

• Opioider

• Digitalispreparat (digoxin)

• Magsårsmedel av typen histamin2receptorantagonister, till exem
pel Zantac®, Pepcid®
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TIPS
Bjud in en sjukgymnast 
eller logoped och låt dem 
berätta mer om sväljproblem 
hos äldre och vad man kan 
göra för att underlätta och 
förebygga.

Sväljsvårigheter
Många äldre har problem att äta (dysfagi). Problemen kan gälla både 
tuggning och sväljning. Sväljproblem kan exempelvis göra det svårt för 
patienten att inta förskrivna läkemedel samt leda till både lunginflamma
tion, undernäring och död. Internationella studier har visat en förekomst 
av dysfagi på mellan 50 till 55 procent bland boende på sjukhem [41–42]. 
I en svensk studie från 2005 omfattande 98 boende fann man att hela 
79 till 86 procent uppvisade problem med att äta [43]. Problemen var 
särskilt stora bland gruppen som brukade matas. De hade längre svälj
ningstid, lägre Body Mass Index (BMI) och oftare hosta och felsväljningar 
än  gruppen som åt själva. Sväljsvårigheter är således mycket vanligt före
kommande bland äldre och måste beaktas särskilt vid äldres läkemedels
behandling. 

Tuggförmågan blir sämre hos äldre på grund av svagare muskulatur. 
Dålig tandstatus eller illa passande tandprotes bidrar ofta till besvären. 
Sväljförmågan försvagas inte, eller endast obetydligt över åren. Däremot 
ökar förekomsten av sjukdomar som kan påverka sväljförmågan, exem
pelvis stroke och Parkinsons sjukdom [30]. Inflammation och fickor på 
matstrupen kan också ge problem. Sväljsvårigheter hänger ofta samman 
med muntorrhet. Torra slemhinnor gör det svårare att svälja [27, 44] (se 
mer i avsnittet om muntorrhet i tema 9). 

För att minska antalet doseringstillfällen och öka följsamheten får 
äldre ofta depåpreparat ordinerade. Dessa måste sväljas hela. Om de tug
gas eller krossas kan patienten få alltför hög effekt av läkemedlet med 
biverkningar som följd. Detta kan vara till stor nackdel för personer med 
sväljningssvårigheter [30]. Ibland kan man byta till en medicin som finns 
i flytande form, till mindre tabletter eller till tabletter som kan lösas upp.
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RÅD VID SVÄLJNING AV TABLETTER OCH KAPSLAR 

Källa: [26]

• Låt alltid patienten sitta eller stå upp när de ska svälja tabletter. 
Det finns annars en risk att tabletten fastnar i matstrupen vilket 
ibland kan orsaka sår. Av denna anledning bör inga tabletter ges 
precis före sänggåendet. Om patienten inte kan sitta upp bör 
han/hon svälja något alldeles efter, exempelvis lite vältuggad 
frukt, eller om möjligt ta tabletten omedelbart före måltid.

• Låt patienten dricka minst ett halvt glas vatten så att tabletten är 
ordentligt nedsvald, men också för att magen ska reagera på att 
det finns något där. Det gör att magsäcken tömmer sig och läke
medlet når tunntarmen där det kan absorberas. Vissa läkemedel 
bör tas tillsammans med mat, medan andra absolut inte ska göra 
det. Ta reda på detta innan läkemedlet ges första gången. Ett 
exempel är alendronat som används vid benskörhet. Preparatet 
absorberas nästan inte alls om det tas tillsammans med mat.

• Vissa tabletter kan delas eller krossas om patienten har svårt att 
svälja dem hela. Kapslar är svåra att krossa men ofta kan kap
selhöljet dras isär och innehållet tömmas i till exempel en sked 
med yoghurt. Försäkra dig givetvis först om detta är tillåtet för 
de aktuella kapslarna/tabletterna genom att titta i FASS.

• Många äldre tycker att det är svårt att svälja tabletter med bara 
vatten. Pröva att ge medicinen med något mer trögflytande, ex
empelvis filmjölk, nyponsoppa eller frukt. Ibland är det lättare 
att svälja ner en tablett tillsammans med något som innehåller 
små mjuka bitar så som fruktyoghurt, gröt eller mosad banan. 
Lingonsylt, som har en ganska kraftig och lite bitter smak och 
väl maskerar andra smaker, kan vara användbart till läkemedel 
som smakar illa.
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”Då jag blir sjuk går 

jag till min läkare. Vi 

samspråkar en stund, 

sen skriver han ut 

medicinerna. Dom tar 

jag inte – sedan mår jag 

bra igen.” 
Molière (1673): Den inbillade 
sjuke

Compliance – följsamhet
Compliance betyder följsamhet till given ordination. Ibland används be
greppet concordance för att beskriva den situation då patient, förskrivare 
och annan personal uppnår samsyn i läkemedelsbehandlingen. Dålig följ
samhet kan vara både medveten och omedveten. 

Oföljsamhet förekommer över hela världen och återfinns i alla grupper 
av befolkningen och vid alla typer av sjukdomar, oavsett ålder, kön eller 
social tillhörighet. Såväl svenska som utländska studier visar att följsam
heten till läkemedelsordination vid långtidsmedicinering kan uppskattas 
till ungefär 50 procent [45]. Generellt är följsamheten lägre för läkemedel 
som inte är livsavgörande och som kan ge många biverkningar. En svensk 
studie från 2005 visar exempelvis att följsamheten till behandling med 
tyreoideahormon var nästan fyra gånger så hög (71 procent) som behand
ling med coxiber (19 procent) [46].

Äldre kan ha svårt att följa läkemedelsordinationer av flera skäl. Van
liga orsaker är polyfarmaci och en i övrigt komplicerad behandlingsregim. 
En annan viktig orsak till bristande följsamhet är kognitiva störningar. 
Äldre kan ha svårt att uppfatta ordinationer och information om läke
medel. De kan glömma att ta sin medicin (underanvändning) eller ta för 
mycket (överanvändning). Låg inkomst och oförmåga att ta sig till apotek 
gör att många äldre inte hämtar ut ordinerade läkemedel. Vidare kan bris
tande kunskap om läkemedel, hälsa och sjukdomstillstånd medföra sämre 
följsamhet. Äldre kan också ha svårt att hantera läkemedelsförpackningar 
på grund av stelhet och minskad handstyrka samt att inta mediciner på 
grund av sväljsvårigheter. Slutligen drabbas äldre oftare av läkemedels
biverkningar, vilka kan leda till att patienten självmant minskar dosen 
eller avstår från en behandling [6, 45].

När patienter rapporterar obehag eller biverkningar av sina läkemedel 
och upplever att de har för många mediciner är detta en viktig signal till 
vårdpersonalen. Det innebär nämligen ökad risk för bristande följsamhet 
till givna ordinationer. 
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TÄNK PÅ
Både patient, ordinatör, 
 personal och anhöriga kan 
misstolka utsättningsreaktio
ner som att sjukdomssymto
men återkommit. Risk finns 
då att onödig medicinering 
återupptas.

Utsättning av läkemedel
Vårdprogram, FASS, Läkemedelsboken och många andra skrifter ger bra 
stöd inför beslut om att påbörja läkemedelsbehandling. Färre belyser hur 
läkemedelsterapier kan utvärderas, förändras eller sättas ut. Generellt sett 
finns mycket lite kunskap samlad kring vad som händer när man sätter 
ut ett läkemedel eller hur det ska fasas ut på bästa sätt. I boken FAS UT, 
som tagits fram av läkaren Claes Lundgren vid Läkemedelskommittén i 
Västerbotten, diskuteras dock dessa aspekter av läkemedelsbehandling, 
inte minst bland äldre patienter [40]. 

Det finns flera skäl till att utsättning av läkemedel är svårare än in
sättning. Några orsaker är bristande tid för patienten, bristande läkar
kontinuitet samt oklarheter om vem som är ansvarig för uppföljning och 
omprövning, särskilt om patienten byter vårdform. 

Utsättning av läkemedel är inte utan risker och obehag för patienten. 
Vissa läkemedel kan vid alltför abrupt utsättning ge upphov till övergå
ende symtomförstärkning, så kallade reboundeffekter, eller abstinens
symtom. Okritisk fortlöpande läkemedelsbehandling orsakar ofta läke
medelsrelaterad ohälsa hos äldre [26–27, 40]. Vid en optimalt insatt 
läkemedelsbehandling har man redan i initialskedet bedömt längden på 
behandlingen och lagt upp en plan för hur effekter, biverkningar och inter
aktioner ska följas upp och utvärderas. 

Generika
Den ökande förekomsten av generika gör att det kan vara svårt att veta 
vilka preparat en patient står på. Givetvis kan det också vara förvirrande 
för patienten när medicinen han eller hon använt i flera år byts ut mot ett 
preparat med annat namn. För att underlätta för vårdpersonal tar bland 
annat Västra Götalandsregionen regelbundet fram listor över generiska 
substanser, Generika- och synonymordlistan för slutenvården i Västra 
Götalandsregionen. Ordlistan kan beställas eller laddas ner från Västra 
Götalandsregionens webbplats, www.vgregion.se/vardgivarstod.



49

FÖRDJUPNING 

Om utsättning av läkemedel:
FAS UT 3. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkeme-
delsbehandling av Claes Lundgren (2011). Umeå: Läkemedelskom
mittén i Västerbottens läns landsting.

Om läkemedelsrelaterade problem hos äldre:
Kapitel 4 och 6 i boken Äldres läkemedelsbehandling – orsaker och 
risker vid multimedicinering med Annika Kragh som redaktör (2013). 
Lund: Studentlitteratur

Kapitel 9–14 i boken Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad med 
Margareta Grafström och Lars G Nilsson som redaktörer (2010). 
Lund: Studentlitteratur.

DISKUTERA
1. Diskutera vad som är 

 godtagbara och rimliga 
biverkningar av ett läke
medel. När ska du som 
hälso och sjukvårdsper
sonal reagera och agera? 
Utgå i diskussionerna 
från en äldre person som 
behandlas med åtta till tio 
läkemedel varav hälften av 
dem har angiven biverk
ning trötthet eller yrsel.

2. Symtom hos äldre kan 
bero på sjukdom, åldrande 
eller läkemedelsbiverk
ning. Vad kan du som 
hälso och sjukvårdsperso
nal göra för att upptäcka 
läkemedelsbiverkningar?
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TEMA 5

Sjuksköterskans yrkesroll

fo
to

: p
ia
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 5 är att läsaren ska få 
kunskaper om:

1)  sjuk sköterskans yrkesroll

2)  några av de viktigaste 
lagar och regler som styr 
sjuk sköterskans arbete

3)  delegering

PRAKTISK ÖVNING 
Hämta och läs The ICN Code 
of Ethics for Nurses från 
www.icn.ch/icncode.pdf. Har 
du stött på situationer i ditt 
arbete där det varit svårt 
för dig att följa de etiska 
reglerna och där du känt 
dig osäker på hur du skulle 
agera?

Sjuksköterskans yrkesroll
Källor: [47–52]

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde och specialitet är omvård
nad. Det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det mer 
patientnära arbetet. Det finns ännu ingen allmänt vedertagen definition 
på begreppet omvårdnad men omvårdnadens syfte kan beskrivas som att 
upprätthålla och/eller understödja hälsa. Sjuksköterskans arbete bygger 
liksom annan hälso och sjukvårdande verksamhet på vetenskap och be
prövad erfarenhet. Det finns en särskild etisk kod antagen av Internatio-
nal Council of Nursing, ICN, som ska ligga till grund för sjuksköterskans 
arbete där respekt för de mänskliga rättigheterna betonas [51]. I Sverige 
tog Svensk sjuksköterskeförening år 2010 fram en nationell värdegrund 
för omvårdnad som tar avstamp i ICN:s etiska kod [50].

Sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar beroende på verksamhets
område. Svensk sjuksköterskeförening har utformat en rad kompetens
beskrivningar för sjuksköterskor med specialistutbildning inom öppen 
och slutenvården [52]. Syftet är att tydliggöra sjuksköterskans profession 
inom respektive specialitet samt vara ett stöd för sjuksköterskan i arbetet. 
I dokumenten beskrivs en rad kompetenser som sjuksköterskan behöver 
ha i sitt arbete. Även om dessa varierar något beroende på specialitet finns 
det vissa gemensamma roller såsom att vara omvårdnadsexpert, peda
gog (bedriva undervisningen och ge information till patienter, anhöriga, 
omvårdnadspersonal och elever), arbetsledare och samordnare i vårdked
jan. Sjuksköterskan ska även arbeta för att utveckla säkerhet och kvalitet 
inom hälso och sjukvården och förebygga ohälsa. 

I PUNKhandboken (Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet) 
[53] betonas att distriktssköterskan/sjuksköterskan har en central funk
tion som samordnare i kontakten med specialistsjukvården och andra yr
kesgrupper som är involverade i patientens vård och omsorg, exempelvis 
hemtjänst och personliga assistenter. Denna roll blir mer och mer viktig i 
takt med att allt sjukare patienter vårdas i hemmet. I distriktssköterskans 
samordnande funktion ingår att identifiera dessa samarbetspartners på 
olika nivåer. Inom äldreomsorgen har distriktssköterskan/sjuksköterskan 
ansvaret för den specifika omvårdnaden. Den innehåller också en hälso
främjande aspekt, det vill säga att identifiera åldersrelaterade och sjuk
domsbetingade tillstånd för att kunna förebygga komplikationer.
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Den kommunala sjuksköterskans arbete
I samband med Ädelreformen 1992 fick kommunerna ett samlat medi
cinskt och socialt ansvar för äldre och handikappade. Kommunerna blev 
därmed huvudmän för den hälso och sjukvård som bedrevs inom deras 
ansvarsområde. Detta medförde att sjuksköterskor blev en ny yrkesgrupp 
i kommunen. Under de gångna åren har det rått en viss förvirring om 
kommunsjuksköterskans ansvarsområde, befogenheter och arbetsuppgif
ter. Studier av den kommunala sjuksköterskans yrkesroll har pekat på att 
yrkesgruppen ofta har ett svårt och utsatt arbete, bland annat för att de 
många gånger är ensamma i sina bedömningar. Studier har också visat att 
eftersom äldrevården utgör ett allt större arbetsfält för många sjukskö
terskor, behöver sjuksköterskeutbildningen innehålla fler teoretiska och 
praktiska moment som rör åldrandet, åldrandets sjukdomar och deras 
behandling [54–55]. 

Ett arbete om den kommunala sjuksköterskans yrkesroll är Elisabeth 
Larssons och Peter Westlunds bok Kommunens sjuksköterska – i Florence 
anda. I den beskriver författarna kommunsjuksköterskans uppdrag som 
bestående av tre roller: konsult, pedagog och projektledare. Med sjukskö
terskan som konsult avses dels att personal söker råd i någon fråga, dels 
att en patient önskar en undersökning eller ett samtal för att få en viss 
bedömning. Med sjuksköterskan som pedagog avses att hon lär ut till an
nan personal, bland annat i form av delegering. I rollen som projektledare 
leder och samordnar sjuksköterskan arbetet kring patienten även om hon 
eller han själv inte finns på plats rent fysiskt. Kommunsjuksköterskans 
olika roller avlöser varandra i förhållande till en enskild patients sjuk
domsförlopp, i förhållande till sjuksköterskans arbetsdag och möten med 
personal samt i förhållande till den verksamhet i vilken han eller hon är 
anställd [54].

Ytterligare ett arbete som belyser den kommunala sjuksköterskans 
yrkes roll är Karin Josefssons avhandling Municipal elderly care: implica-
tions of registered nurses’ work situation, education, and competence. Jo
sefsson har bland annat studerat och jämfört sjuksköterskors arbetssitua
tion i demensvård (slutenvård) respektive allmän äldrevård (kommunal 
hälso och sjukvård). Hon konstaterar att arbetssituationen skiljer sig åt 
inom dessa olika vårdformer, vilket ställer olika krav på sjuksköterskor
nas kompetens beroende på var de arbetar.
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Lagar och regler som styr  sjuksköterskans arbete
Det finns många lagar och regler som styr och reglerar den  kommunala 
sjuksköterskans arbete med äldre. Två av de viktigaste är hälso och 
sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) och socialtjänstlagen, SoL (SFS 
2001:453). HSL beskriver vårdgivarnas ansvar och skyldigheter. SoL är 
en så kallad ramlag och anger målen för kommunens arbete. Den föreskri
ver inte i detalj vilka insatser de äldre har rätt till. 

Andra viktiga lagar och regler som styr den kommunala sjuksköter
skans arbete är:

• Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659)

• Patientdatalagen (2008:355) 

• Personuppgiftslagen, PUL (SFS 1998:204)

• SOFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

• SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om 
en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

• SOFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshante-
ring och journalföring i hälso- och sjukvården

• SOFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- 
och utskrivning av patienter i sluten vård

• SOFS 2001:17 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOFS 
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

• SOFS 1997:10 Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas 
hälso- och sjukvård

• SOFS 1996:32 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
 informationsöverföring och samordnad vårdplanering

• SOFS 1995:15 Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för 
tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska

• SOFS 1993:17 Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom 
hälso- och sjukvården.

FAKTA
• Socialstyrelsens föreskrif

ter är bindande regler.

• Socialstyrelsens Allmänna 
råd innehåller rekommen
dationer om hur en författ
ning kan eller bör tillämpas 
men utesluter inte andra 
sätt att uppnå de mål som 
avses i författningen.

TIPS
Bjud in den medicinskt 
 ansvariga sjuksköterskan 
(MAS) i din kommun eller 
en jurist. Be denna person 
berätta mer om de lagar och 
regler som styr vårdgivares 
arbete. Förbered frågor, 
förslagsvis kring situationer 
som ni själva stött på i arbe
tet där ni känt er tveksamma 
över vilka regler som gäller.
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Ansvar för äldres läkemedelsbehandling 
Källor: [56–60]

Sjuksköterskans ansvar
Genom sin utbildning har sjuksköterskan formell kompetens att ansvara 
för förvaring av läkemedel, iordningställande (dispensering) av ordinera
de doser och överlämnande och/eller administrering av dem till patienten. 
Sjuksköterskans ansvar omfattar att känna till indikationen för behand
lingen och förstå verkningsmekanismerna av läkemedlet på ett sådant sätt 
att effekt och eventuella biverkningar av behandlingen kan följas upp och 
rapporteras. Sjuksköterskan måste också behärska metoder för undervis
ning av patienten, så att denne är motiverad till sin behandling och intar 
ordinerade läkemedel på rätt sätt. Sjuksköterskan signerar varje över
lämnat läkemedel i ordinationshandlingen. Dessutom ska sjuksköterskan 
dokumentera patientens behov av hjälpinsatser samt vilka åtgärder som 
eventuellt ska vidtas för att patienten ska inta sina läkemedel på ett kor
rekt sätt. Slutligen journalför sjuksköterskan effekten av behandlingen. 

Sjuksköterskans roll i patienternas läkemedelsbehandling kan se  något 
olika ut beroende på arbetsplats. Inom primärvård och slutenvård finns 
kontinuerlig tillgång till läkarkompetens medan läkarinsatserna ofta är in
direkta i hemsjukvården. Inom kommunal äldresjukvård är det inte ovan
ligt att läkaren grundar medicinska beslut på bedömningar som sjukskö
terskan gör. Det innebär att sjuksköterskan har ett stort ansvar att göra 
korrekta bedömningar och att vidta adekvata åtgärder. Om bedömningen 
görs strukturerat kan sjuksköterskan lättare bli uppmärksam på de förut
sättningar och hinder som finns för säker och god läkemedelsanvändning. 

I Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor 
vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2001:16) finns en förteckning över 
vilka läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivnings
rätt. 

Läkarens ansvar
Den behandlingsansvarige läkaren har det yttersta ansvaret att  fastställa 
diagnos och därefter ordinera adekvat läkemedelsbehandling. I detta 
ansvar ligger också att ta upp en läkemedelsanamnes på medicinering 
som satts in av andra läkare och ta ställning till om denna ska fortsätta. 
 Läkaren ansvarar för att informera om syftet med behandlingen, vilka 
förändringar som är att vänta samt hur eventuella biverkningar ska obser
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veras. I ansvaret ligger dessutom uppföljning av behandlingsresultatet och 
att ta ställning till fortsatt eller ändrad terapi. Allvarliga biverkningar 
och biverkningar av nya läkemedel ska rapporteras till Enheten för läke-
medelssäkerhet. Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den 
huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom 
hälso och sjukvården (LVFS 2001:12). I biverkningsregistret införs rap
porter från läkare, tandläkare samt sjuksköterskor. 

I takt med att vårdtiderna inom slutenvården kortas ner blir det allt 
vanligare att patientens fortsatta vård sker i patientens hem med hjälp av 
insatser från distriktssköterska/sjuksköterska. Detta ställer stora organi
satoriska krav på informationsöverföring och ansvarsfördelningen mellan 
öppen och sluten vård. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter vid samverkan 
vid in och utskrivning av patienter i sluten vård (sofs 2005:27) är det 
den behandlande läkaren som har ansvaret för att information överläm
nas till primärvården om det behövs insatser från primärvården efter pa
tientens utskrivning.

Verksamhetschefens ansvar
Verksamhetscheferna i kommuner och landsting är skyldiga att se till att 
personalen har erforderlig kompetens inom relevant område. Läkemedels
behandling är den vanligaste medicinska åtgärden inom både primärvård, 
slutenvård och kommunal äldreomsorg. Det är viktigt att kunskaperna 
och kompetensen inom detta område upprätthålls genom kontinuerlig 
fortbildning. 

MAS:ens ansvar
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt an
svarig sjuksköterska i kommunernas hälso och sjukvård har den medi
cinskt ansvariga sjuksköterskan ansvar för att rutinerna för läkemedels
hantering är ändamålsenliga och väl fungerande. Rutinerna ska utarbetas 
i enlighet med beaktande av Socialstyrelsens föreskrifter och råd om lä
kemedelshantering inom hälso och sjukvård (SOSFS 2001:17). I detta 
ansvar ingår att besluta huruvida iordningställande eller administrering 
av läkemedel får delegeras eller om vissa begränsningar ska finnas. Detta 
kan prövas i Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Farmaceutens ansvar
Farmaceuten ska inspektera läkemedelshanteringen minst en gång årli
gen. Inspektionen ska omfatta rådgivning och tillsyn av såväl läkemedlens 

TIPS
1177.se
1177 Vårdguiden är hela Sveriges 
samlingsplats för information och 
tjänster inom hälsa och vård. 

vardhandboken.se
Syftet med Vårdhandboken är att 
säkerställa god och säker vård 
på lika villkor. Webbplatsen ger 
 riktlinjer för arbetet inom hälso 
och sjukvården så att kvaliteten 
och säkerheten i vården kan 
 behållas och vidareutvecklas i 
hela landet. Vårdhandboken er
bjuder, efter bästa kunskapsläge, 
kliniska riktlinjer inklusive metoder 
och verktyg för hur vården bäst 
kan utföras. 

kunskapsguiden.se
Kunskapsguiden är en nationell 
plattform som samlar befintlig och 
ny kunskap inom områdena evi
densbaserad praktik, psykisk ohäl
sa och vård och omsorg om äldre. 
Kunskapsguiden syftar till att ge 
bästa tillgängliga kunskap samt 
stöd och vägledning för  hälso och 
sjukvårdspersonal i deras yrkes
roll. Sidan  innehåller bland annat 
länkar till webbutbild ningar som 
rör äldre och  läkemedel.

seniormedicin.se
Seniormedicin.se innehåller fakta 
och praktiska råd vid förskrivning 
och uppföljning av läkemedel till 
äldre. Informationen baseras 
på Socialstyrelsens indikatorer 
för god läkemedelsterapi. Via 
seniormedin.se är det exempelvis 
möjligt att söka på substanser 
och preparat för att få reda på 
om de är lämpliga för äldre, vilka 
biverkningar de kan ge och om 
doseringen bör anpassas.
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PATIENT
SÄKERHETSLAGEN
Enligt 6 kap 3 § i Patient
säkerhetslagen, PAL, 
(2010:659) får den som 
tillhör hälso och sjuk
vårdspersonalen överlåta 
en arbetsuppgift till någon 
annan endast om det är 
förenligt med god och säker 
vård. Den som överlåter en 
arbetsuppgift för vilken det 
krävs formell kompetens till 
en person som saknar sådan 
kompetens svarar för att den 
som fått uppgiften har förut
sättningar att fullgöra den.

märkning, beskaffenhet, kontroll och förvaring som de lokaler där läke
medlen huvudsakligen hanteras.

Läkemedelskommittéernas ansvar
Läkemedelskommittéerna i landstingen har i uppdrag att verka för klok 
läkemedelsanvändning. Det sker bland annat genom att man rekommen
derar vissa läkemedel framför andra. Man informerar och utbildar läkare 
som förskriver läkemedel. I ökande utsträckning vänder man sig också till 
sjuksköterskor och annan hälso och sjukvårdspersonal.

Delegering 
Källor: [59–62]

Med delegering avses att en person som tillhör hälso och sjukvårdsper
sonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift 
överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för 
uppgiften. Formell kompetens innebär i detta fall person som har legiti
mation för yrket, högskoleexamen inom yrket, specialistutbildning inom 
yrket eller särskilda kurser inom yrket. Den som delegerar ska vara både 
formellt och reellt kompetent. Den som tar emot delegeringen måste vara 
reellt kompetent. 

De grundläggande bestämmelserna om delegering finns i 6 kap 3 § i 
Patientsäkerhetslagen (2010:659). Som stöd för tillämpningen av bestäm
melsen om delegering har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmän
na råd, SOFS 2001:17 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOFS 
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Det är alltså sjuksköterskan själv som måste besluta hur och när över
låtande av vissa arbetsuppgifter ska förekomma, exempelvis till underskö
terska, vårdbiträde eller studerande. Motsvarande gäller också om sjuk
sköterskan blir ombedd att ta emot en delegering på uppgifter som annars 
utförs av läkare. Överlåtelse av arbetsuppgifter får inte ske slentrianmäs
sigt utan måste ske med stor restriktivitet. En sjuksköterska får alltså ge
nom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att iordningställa 
eller administrera läkemedel under förutsättning att det är förenligt med 
en god och säker vård av patienten. Både den som delegerar och den som 
tar emot en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfa
randet. Detta ansvar kan prövas disciplinärt av HSAN. 

Personal som har utbildning för en uppgift – formell kompetens – har 
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rätt att utföra den utan att få uppgiften delegerad. Trots detta förekommer 
det onödiga delegeringar, till exempel när läkare ”delegerar” uppgifter till 
sjuksköterskor som ligger inom sjuksköterskans kompetensområde. Det 
händer även att sjuksköterskor ”delegerar” uppgifter till undersköterskor 
som dessa genom sin egen kompetens har rätt att utföra. 

Arbetsuppgiften som ska delegeras måste vara klart definierad och be
skriva under vilka förutsättningar delegeringen ska gälla. Delegeringen 
ska vara personlig både för lämnare och mottagare och kan aldrig avse en 
viss yrkesgrupp som till exempel enhetens alla undersköterskor. Den som 
får delegeringen får inte delegera vidare. Delegeringen gäller bara för den 
som får delegeringen och inte vederbörandes ersättare, vikarie eller annan 
person. Delegeringen ska utfärdas för att avse viss tid, dock högst ett år. 
Den kan också utfärdas för ett visst bestämt tillfälle. Beslutet ska doku
menteras. Av dokumentationen ska framgå vilken arbetsuppgift det är 
fråga om, vem som delegerat, till vem man delegerat, giltighetstiden och 
datum för beslutet. Båda ska underteckna beslutet som måste bevaras i 
minst tre år sedan delegationen upphört. Den som beslutat om delegering 
ska bevaka att den delegerade arbetsuppgiften fullgörs på ett sätt som är 

FAKTA

Enligt 3 § i sosfs 2001:14 får en sjuksköterska i verksamheter där 
läkemedel ordineras på recept eller ordinationskort för dosdispense
ring genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att 
1.  iordningställa och administrera till en patient ordinerat 

 •  receptfritt tarmreglerande läkemedel
 •  injektion av insulin med insulinpenna

2.  administrera till en patient ordinerat 

 •  läkemedel som iordningställts i patientdoser av en 
  sjuksköterska och som inte är avsett för injektion 
 •  läkemedel som iordningställts i patientdoser genom 
  dosdispensering på apotek

 • läkemedel som av tillverkaren färdigställts för att 
  administreras direkt till patienter och som 
  inte är avsett för injektion
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”Det räcker inte med att jag som doktor skriver ut läkemedel. 

Det måste finnas personer ute i vården som ser till att Sälma 

också tar läkemedlet på rätt sätt och som återför till mig vilken 

effekt det får. Vi är alla lika viktiga aktörer i vården.”
Lothar Pahl, leg läkare och ansvarig för äldrevården i Askersunds kommun [13]

förenligt med god och säker vård. Ett delegeringsbeslut ska omprövas när 
omständigheterna påkallar det och ska omedelbart återkallas om beslutet 
inte är förenligt med god och säker vård. Beslut om återkallelse ska också 
dokumenteras. 

Samarbete i vårdkedjan 
Källor: [13, 27, 63–64]

I äldres läkemedelsanvändning är många inblandade – alltifrån den som 
uppfattar behov av behandling till dem som ordinerar, hanterar och ad
ministrerar läkemedlen och inte minst den äldre själv. Ju fler personer, 
desto större är risken att något ska gå fel. Tydliga rutiner är en förutsätt
ning för att alla personer involverade i vårdkedjan gör rätt. Det är viktigt 
att samma kunskap om indikation, förväntad effekt, behandlingstid, be
handlingsresultat och behandlingsrisker finns hos alla som är involverade 
i behandlingen – givetvis inklusive patienten själv, att detta är väl doku
menterat och att det finns fungerande rutiner för de äldres läkemedelsbe
handling. I detta sammanhang är det väsentligt att ledningen skapar goda 
förutsättningar för arbetet. Ledningens roll är kanske särskilt betydelse
full då samarbete över organisations och verksamhetsgränser krävs. 

I den kommunala hälso och sjukvården har inte alltid underskö
terskan eller vårdbiträdet haft en klar och tydlig roll i läkemedelshan
teringen. Ändå är det ju hon eller han som träffar patienten mest och 
kan berätta för läkaren eller sjuksköterskan vilken effekt läkemedlet får 
för patienten. I och med att kommunala sjuksköterskor arbetar allt mer 
konsultativt har undersköterskor och vårdbiträden fått en viktigare roll i 
äldres läkemedelsbehandling. Det ställer i sin tur allt högre krav på om
sorgspersonalens läkemedelskompetens och sjuksköterskans förmåga att 
delegera och undervisa i dessa frågor [65]. 
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DISKUTERA
1.  Hur kan du som 

 legitimerad hälso och 
sjukvårdspersonal för
vissa dig om att den 
person du delegerar 
till verkligen har reell 
 kompetens att utföra 
arbetsuppgiften?

2.  Hur fungerar samarbetet 
med andra aktörer i vård
kedjan kring patienter i 
din verksamhet? Finns det 
något i samarbetet som 
skulle kunna förbättras 
avseende de äldres läke
medelsbehandling? Vad? 
På vilket sätt?

FÖRDJUPNING

Om kommunsjuksköterskans yrkesroll:

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, specialistsjuk
sköterskeexamen distriktssköterska samt specialistsjuksköterskeexa
men inom vård av äldre. Finns att ladda ner från svenska sjuksköter
skeföreningens webbplats www.swenurse.se.

Kommunens sjuksköterska – i Florence anda av Elisabeth Larsson 
och Peter Westlund. FoU i Kalmar, 2002.

Om lagar och regler som styr kommunsjuksköterskans arbete med 
äldre:

Avsnitten om Delegering och ansvar samt Läkemedel i Vårdhandbo
ken, www.vardhandboken.se. 



60

TEMA 6
Läkemedelshantering

foto: pia schmidtbauer
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 6 är att läsaren ska få 
ökade kunskaper om 

1)  rutiner för läkemedels
hantering

2)  dosadministrering av 
 läkemedel

PRAKTISK ÖVNING
Finns individuella vårdplaner 
för patienter i din verksam
het? Hur ser de i så fall ut? 
Finns patientens läkemedels
behandling dokumenterad 
i planen? Ta fram förslag 
på hur befintliga vårdplaner 
skulle kunna förbättras, al
ternativt ta fram ett helt nytt 
förslag på hur en användbar 
och väl fungerande vårdplan 
skulle kunna se ut!

LÄKEMEDELSHANTERING ÄR ETT begrepp som innefattar flera olika mo
ment, nämligen ordination, införskaffning/rekvisition, förvaring, iordning
ställande och administrering/överlämnande [26, 56]: 

• Med ordination avses läkarens eller sjuksköterskans förskrivning av 
läkemedel, stående (kontinuerligt eller vid behov), tillfälligt eller via 
generella skriftliga direktiv. Med ordination avses också muntlig in
formation i samband med förskrivningen.

• Med införskaffning/rekvisition av läkemedel avses både inköp av 
läkemedel på apotek med recept eller rekvisition och hämtning av 
läkemedel i exempelvis dospåsar.

• Med iordningställande av läkemedel avses såväl dispensering av 
avdelade doser som uppmätning av flytande läkemedel. Tillredning 
kan också ingå som ett moment i iordningsställande av dos. 

• Med administrering/överlämnande av läkemedel avses tillförsel av 
läkemedel, exempelvis peroralt, rektalt eller intravenöst. 

Många av den kommunala sjuksköterskans patienter får hjälp med admi
nistreringen av sina läkemedel. Denna medicindelningsprocess innefattar 
i sig flera steg [26]:

1)  att hämta läkemedlet ur sin förpackning från medicinskåp eller dos
påse

2)  att förbereda så att patienten kan inta läkemedlet

3)  att ge/överlämna läkemedlet

4)  att dokumentera att patienten fått läkemedlet

Det är en sak att dela ut läkemedlet – en annan att se till att patienten 
verkligen också intar det. I förhållande till andra typer av fel är det ovan
ligt att brister i de äldres läkemedelsbehandling beror på felaktig utdel
ning, dispensering. Istället är det brister i uppföljningen, antingen som 
rutin eller som en reaktion på varningssignaler, som är det största proble
met. Felaktig ordination och bristfällig informationsöverföring då patien
ten flyttas från en vårdgivare till en annan, är andra vanliga orsaker till 
fel i läkemedelsbehandlingen [12]. Om en patient inte tagit sina läkemedel 
– exempelvis på grund av vägran, sväljsvårighet, illamående eller glömska 
– ska det tydligt framgå av signeringen. 

Läkemedelshanteringen innebär en lång rad risker. Genom Social
styrelsens riskdatabas vet vi att misstag i läkemedelshanteringen står för 
nästan hälften av alla rapporterade incidenter. Mot denna bakgrund är 
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ett aktivt kvalitetssäkringsarbete av stor vikt för att uppnå en säker läke
medelshantering. De olika momenten i hanteringskedjan ska därför sys
tematiskt följas upp. Detta görs bland annat med hjälp av olika rutiner, 
checklistor och formulär [56]. 

För att minimera förekomsten av komplikationer eller avvikelser av 
negativ art inom hälso och sjukvården är vårdgivaren skyldig att genom 
bland annat rutiner för lokal avvikelserapportering verka för att sådana 
händelser minimeras. Modeller avseende rutiner för avvikelsehantering 
tillhandahålls av bland annat Socialstyrelsen.

Dosdispensering av läkemedel 
Källa: [66–67]

Dosdispensering av läkemedel är ett hjälpmedel för patienter som inte 
själva klarar av sin läkemedelshantering. Läkemedlen expedieras i påsar 
eller brickor och täcker normalt två veckors behov. Delning i påsar utförs 
maskinellt med manuell antalskontroll. Läkemedel som inte kan doseras 
i bricka eller påse, exempelvis insulin, får patienten i originalförpackning. 
Vidbehovsläkemedel ordineras alltid som originalförpackningar. För
packningarna levereras inte regelbundet till patienten utan måste aktivt 
beställas av patienten eller dennes kontaktperson. I patientens journal 
anges om patienten själv handhar sina vidbehovsläkemedel. Närmare 
hälften av alla läkemedel som ordineras i dosexpedition dispenseras inte 
i påsar.

I Sverige används drygt 60 procent av de dosexpedierade läkemedlen 
inom särskilda boenden. Användningen är också omfattande i hemsjuk
vården i ordinärt boende samt till personer som vårdas inom den psykia
triska öppenvården. 

Förskrivande läkare bedömer i samråd med patienten eller patientens 
kontaktperson vem som ska erhålla dosdispenserade läkemedel. I många 
län har särskilda riktlinjer arbetats fram kring dosdispensering. Enligt 
riktlinjerna i Västra Götalandsregionen är kriterierna för dosexpedition 
att [67]:

• Patienten behöver hjälp med sin läkemedelshantering

• Andra stöd att klara läkemedelshanteringen har prövats/övervägts

• Medicineringen är stabil

Boendeform och antal läkemedel är inte kriterier för dosexpedition. Läke
medelsbehandling som inte är stabil är olämplig för dosexpedition. Exem
pel på sådan läkemedelsbehandling är:

FAKTA
Socialstyrelsen har i flera 
studier uppmärksammat att 
patienters läkemedelslistor 
och ordinationsunderlag inte 
alltid stämmer överens med 
aktuell läkemedelsbehand
ling, vilket givetvis innebär 
en risk för patientsäkerheten 
[69–70].
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DISKUTERA
1.  Hur fungerar avvikelsehan

teringen i din verksamhet? 
Känner du att du anmäler 
en arbetskamrat eller rap
porterar en händelse som 
drabbat en patient?

2.  Vad kan du som hälso 
och sjukvårdspersonal 
göra för att förhindra att 
äldre får behandling med 
olämpliga läkemedel eller 
felaktiga doser?

• dosering efter mätvärde. Ett enstaka läkemedel som doseras efter 
mätvärde, exempelvis warfarin eller insulin, är dock inget hinder för 
dosexpedition. Om doseringen varierar bör läkemedelet ordineras 
”enligt särskild ordination”. 

• dosering som växlar efter patientens tillstånd

• läkemedel vars dosering trappas upp eller ner

• när vidbehovsläkemedel överväger

• när det medicinska tillståndet inte är stabilt vid utskrivningen från 
sjukhus, oberoende av boendeform.

Vid dosdispensering används inte vanligt recept utan ett särskilt dosrecept 
utfärdas via ordinationsverktyget Pascal. Dosrecept är giltiga i ett år. På 
dosreceptet finns alla patientens läkemedelsordinationer samlade. I hälso 
och sjukvården i kommunerna är dosreceptet även en ordinations och 
journalhandling. Vid ordinationsändring får patienten/kontaktpersonen 
en ny version av dosreceptet vid nästa läkemedelsleverans. Aktuella dos
recept nås via Pascal och kan även faxas från dosapoteket. Regelbunden 
översyn krävs så att inte inaktuella, avslutade eller dosändrade läkeme
delsbehandlingar ligger kvar på dosrecept. 

Erecept/vanliga recept ska inte användas till patienter med dosexpe
dition. Om erecept förskrivs av misstag förs det in på dosreceptet då 
läkemedlet hämtas ut på apotek. Ordinationen står kvar på dosreceptet 
lång tid efter att receptet hämtats ut och riskerar att ge en felaktig bild av 
patientens läkemedelsbehandling. Ett erecept som inte hämtas ut förs in 
på dosreceptet efter 12–24 timmar av dosapoteket. Under denna tid visar 
inte dosreceptet aktuell läkemedelsordination. 

Vid behov av akut förändring av läkemedelsbehandlingen ordinerar 
förskrivande läkare i Pascal och informerar kontaktpersonen. För patien
ter med hemsjukvård eller på särskilt boende ska läkemedel i fösta hand 
tas från de kommunala akutläkemedelsförråden. Dessa ordinationer ska 
skrivas in på dosreceptet, där det anges att läkemedelet tas därifrån. Ut
sättningsdatum för en akut ordination ska anges för att inte avslutad lä
kemedelsbehandling ska så kvar på dosreceptet. 

Om nya doser ordineras levererar dosapotetekt inom den tidsram som 
avtalats mellan kommun och dosapotek, vanligtvis inom några dygn. Om 
originalförpackningar ordinerats levereras inte dessa med automatik. De 
kan hämtas på lokalt apotek eller skickas från dosapoteket på begäran. 

Det finns en risk för att patienter som har dosdispenserade läkemedel 
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FAKTA
Kontaktperson vid dosdis
pensering kan vara patienten 
själv, en närstående eller 
sjuksköterska. Kontaktperso
nen ansvarar för att beställa 
de läkemedel patienten är or
dinerad som inte dosdispen
seras. När det är dags att 
förnya dosreceptet skickar 
dosapoteket i god tid medde
lande till kontaktpersonen. 
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står kvar på preparat som det inte längre finns skäl att ta. Risken är sär
skilt stor för patienter med nedsatt kognitiv funktionsförmåga som inte 
klarar av att själva ifrågasätta sin medicinering. Patienten har kanske fått 
lugnade medicin vid tillfällig oro, analgetika vid ett akut smärttillstånd 
eller medicin mot depression i samband med en sorg som nu är över. I 
samband med förnyelse av dosreceptet bör därför en läkemedelsgenom
gång göras (kapitel 10). Eftersom sjuksköterskan i kommunen ofta är den 
förmedlande länken mellan patient, omvårdnadspersonal och läkare har 
hon eller han en viktig funktion att fylla i omprövning och utsättning av 
äldres läkemedel. 

En paradoxal problematik kan uppstå hos äldre vid övergång till dos
dispensering eller vid flytt till särskilt boende. Från det att patienten själv 
skött sin medicinering men därefter får hjälp med den, kan en tidigare låg 
följsamhet med en därmed sammanhängande låg biverkningsgrad förby
tas i en hög följsamhet med kraftiga biverkningar som konsekvens. Detta 
ställer stora, men lätt förbisedda krav, på den personal som ska hjälpa 
äldre personer med deras medicinering. Risken är överhängande att ny
tillkomna biverkningar som uppstår i dessa sammanhang tolkas som en 
försämring av sjukdomstillståndet eller ökad förvirring utlöst av den för
ändrade livssituationen [66]. 

Det är viktigt att alla personer involverade i vården av den äldre hjälps 
åt att ifrågasätta läkemedelsbehandlingen:

• Varför har detta läkemedel satts in?

• Behövs den verkligen fortfarande?

• Kan vi inte pröva att minska dosen?

Det är lika angeläget att ifrågasätta och utvärdera ordinerad läkemedels
behandling som att upptäcka symtom och tecken på sjukdom som kan 
behöva behandlas med läkemedel [71]. 

VISSTE DU?
I en studie av 24 146 äldre 
med dosdispenserade läke
medel i Västra Götaland 
 visade det sig att användar
na hade en sämre kvalitet i 
sin läkemedelsbehandling än 
äldre utan dosdispensering. 
Orsaken kan vara att dosre
cept är mer komplicerade för 
läkarna att skriva och att pa
tienterna får mindre kunskap 
om sina läkemedel än med 
vanliga recept [68].
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DISKUTERA
1.  Diskutera för och 

 nackdelarna med 
 stående respektive 
 vidbehovs medicinering 
ur både  personalens och 
 patientens perspektiv.

2. Diskutera för och 
 nack delar med dosdispen
sering respektive delning 
av medicin i dosett ur 
både personalens och 
patientens perspektiv.

Läkemedelsupplysningen
Många landsting tillhandahåller produktobunden och evidensbase
rad information om alla slags läkemedel via läkemedelsupplysning 
till hälso och sjukvårdspersonal. I vissa landsting är denna service 
även tillgänglig för allmänheten. Läkemedelsverket har en egen 
läke medelsupplysning som riktar sig till allmänheten. 

I Västra Götalandsregionen ges information om läkemedel av LUPP 
som är en del av Sektionen för klinisk farmakologi vid SU. LUPP 
vänder sig till sjukvårdspersonal. Frågorna kan vara patientspeci
fika eller av mer allmän karaktär. 

DE FYRA R:EN 
I RÄTT  LÄKEMEDELS
BEHANDLING
Rätt läkemedel ska ges i 
rätt dos vid 
rätt tillfälle till 
rätt person vid 
rätt tidpunkt.

FÖRDJUPNING

Dosexpedition – medicinska riktlinjer. Finns att ladda ner via  Västra 
Götalandsregionens webbplats, www.vgregion.se

Christina Sjöbergs avhandling om dosdispensering av läkemedel 
till äldre: Quality of drug treatment in older people – focus on hip 
fracture patients and multidose drug dispensing. Sahlgrenska aka
demin, Göteborgs universitet.

www.fass.se/tablettidentifiering

Tablettidentifiering
Ibland kan du som sjuksköterska ha behov av att identifiera en tablett el
ler kapsel. Den ökande förekomsten av generika gör det svårare att kunna 
veta hur de vanligaste preparaten ser ut. Då kan du få hjälp via FASS på 
nätet, www.fass.se/tablettidentifiering. Denna funktion är ett hjälpmedel 
vid identifiering av okända tabletter och kapslar. Databasen innehåller 
bilder på flertalet tabletter och kapslar godkända i Sverige. Du kan oftast 
identifiera en tablett genom att ange dess färg, form, storlek, skåra och 
eventuell annan markering. 
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TEMA 7
Vanliga psykiska besvär 
bland äldre
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 7 är att läsaren ska få 
ökade kunskaper om vanliga 
psykiska besvär hos äldre 
samt behandling av dessa.

PRAKTISK ÖVNING
Kartlägg hur många patienter 
i din verksamhet som regel
bundet använder sömnmedi
ciner eller neuroleptika mot 
ångest och oro. 

I DETTA AVSNITT diskuteras de vanligaste orsakerna till psykiska besvär 
hos äldre samt farmakologisk och ickefarmakologisk behandling av 
dessa.

Oro och ångest 
Källor: [16, 72–74]

Ångest drabbar de flesta någon gång och är då en helt normal reaktion 
på en viss händelse. Ångestsjukdom är något helt annat. Då står besvä
ren inte i rimlig proportion till det som utlöste attacken. Oro är mindre 
strikt definierat än ångest. Ibland avses samma besvär som ångest men av 
mindre allvarlighetsgrad. Somliga likställer konfusion med oro. Hos äldre 
är det vanligt att ångest förekommer i kombination med någon annan 
psykisk sjukdom. De viktigaste orsakerna till ångest och oro är depression 
och demenssjukdomar, men även många läkemedel kan framkalla oro och 
ångestsymtom hos äldre. Abstinens efter alkohol och läkemedel kan också 
framkalla sådana besvär. Även en stimulansfattig miljö kan bidra till oro 
och ångest.

Oro och ångest kan yttra sig i beteenden som fysisk aggressivitet, irri
tabilitet, rastlöshet, nedstämdhet, hallucinationer, vanföreställningar samt 
plock och ropbeteende. En del patienter upplever huvudvärk, yrsel, för
stoppning, hjärtklappning eller allmän sjukdomskänsla. En begynnande 
demenssjukdom kan också ge oro och ångest. Det är inte alls säkert att 
den äldre patienten kan sätta ord på och beskriva sina känslor eller förstår 
att de fysiska besvär han eller hon känner beror på ångest. 

Behandling
En viktig första åtgärd är att försöka ta reda på orsakerna till den äld
res oro och om möjligt undanröja dessa. Somatiska sjukdomar hos äldre 
yttrar sig ofta som oro, ångest och falltendens och måste därför först ute
slutas. 

Ickefarmakologisk behandling ska prövas i första hand. God omvård
nad som syftar till att skapa en lugn och trygg miljö kring den äldre kan 
minska besvären. Samling runt kaffebordet, en promenad eller att titta i 
fotoalbum, beröring eller enkla samtal kan ha god effekt. Äldre som är 
vårdbehövande har också behov av att själva få ge omsorg och omtanke 
till någon, exempelvis genom att få i uppgift att prata med någon annan 
pensionär, ta hand om ett husdjur eller påta i en trädgård. Tänk på att alla 
kan vara oroliga någon gång. Det är fullständigt normalt och behöver inte 
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behandlas farmakologiskt. Förmedla denna kunskap till omvårdnadsper
sonalen, den äldre patienten och dennes anhöriga. 

Läkemedelsbehandling bör inledas först när omvårdnadsåtgärder inte 
gett tillräcklig effekt. Hos äldre är det vanligt med en kombination av ång
est och depression och behandlingen bör fokuseras på båda tillstånden. 
Utredningen blir ofta komplex då många äldre har komplicerade soma
tiska sjukdomar och en rad läkemedel som kan orsaka ångest. Ångest på 
basen av en demens är också en differentialdiagnos att ta hänsyn till.

Vid farmakologisk behandling av ångest hos äldre är SSRIpreparat 
förstahandsalternativ. Långverkande bensodiazepiner ska undvikas då ris
ken för biverkningar så som trötthet, nedsatt kognition, muskelsvaghet, 
fall och koncentrationssvårigheter är stor. Dessa preparats fettlöslighet 
gör att de stannar kvar i kroppen under mycket lång tid. Hos äldre kan 
halveringstiden av exempelvis diazepam (Stesolid®) vara så lång som 72 
timmar. Oxazepam (Oxascand) utsöndras lättare, men har samma biverk
ningar som långverkande bensodiazepiner om det ges i höga doser och 
för ofta. Maximal dos till äldre är 30 mg per dygn. På grund av risk för 
betydande toleransutveckling rekommenderas intermittent behandling.

Användning av antipsykotiska läkemedel ska begränsas till psykotiska 
tillstånd och eventuell svår aggressivitet. Preparaten är starkt förknippade 
med biverkningar av olika slag: extrapyramidala symtom (parkinsonism, 
akatisi – oförmåga att sitta stilla, tardiv dyskinesi – oavsiktliga små extra
rörelser), kognitiva störningar, sedation och ortostatism. De har också 

FAKTA TARDIV DYSKINESI

Tardiv dyskinesi är den mest fruktade bieffekten av neuroleptika. Den kan uppstå gradvis efter 
några månaders behandling, men utvecklas oftast först efter något år. Tardiv dyskinesi innebär att 
oavsiktliga små extrarörelser blandar sig i det normala rörelsemönstret och gör rörelserna klumpiga 
och oprecisa. Bieffekten kan drabba armar eller ben, men oftast ansiktet och tungan.

Om behandlingen med neuroleptika avbryts, eller dosen minskas, blir ofta den tardiva dyskinesin 
först värre men går sedan i de flesta fall tillbaka inom något år. Hos äldre är det vanligare att symto
men blir bestående. Det finns inga läkemedel som lindrar symtomen.

De patienter som får uttalade Parkinsonliknande biverkningar när behandlingen påbörjas, löper 
avsevärt större risk för tardiv dyskinesi senare. 30 till 40 procent av alla personer över 70 år drabbas 
av tardiv dyskinesi efter något års behandling med neuroleptika. 
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negativa effekter på känslolivet och sociala funktioner. Slutligen har man 
visat en ökad risk för cerebrovaskulära händelser och förtida död hos 
äldre personer som behandlas med neuroleptika. Även om behandlingen 
begränsas till svårare tillstånd enligt ovan bör man undvika längre tids 
behandling om den inte är nödvändig, dels med tanke på biverkningsris
ken, dels med tanke på svårigheterna att avsluta en behandling som pågått 
länge på grund av utsättningssymtom. 

Depression 
Källor: [75–77]

Depression är vanligt bland äldre och drabbar mellan 10 till 15 procent av 
alla över 65 år. Vissa somatiska och neurologiska sjukdomar ökar preva
lensen. Vid cancer och hjärtsjukdom beräknar man att 30 till 40 procent 
lider av en klinisk depression. Till skillnad från yngre uppvisar äldre med 
depression ofta en mer symtomfattig bild med ett smygande förlopp. De 
kriterier som är uppställda för diagnosen klinisk depression är framtagna 
på yngre patienter. Det kan därför vara svårt att identifiera depressions
tillstånd hos äldre. Djup depression hos äldre kan likna demens, så kallad 
pseudodemens. Även lindriga depressioner hos äldre kan ge betydande 
funktionsnedsättningar. 

Depression hos äldre har ofta en multifaktoriell genes. Exempelvis 
kan depressionen bero på en förändrad känslighet i hjärnan till följd av 
stigande ålder och medfödda anlag. Även yttre påfrestningar kan göra 
att den äldre blir deprimerad. Depression kan också uppträda i samband 
med kroppsliga sjukdomar, exempelvis hjärtkärlsjukdomar eller tumör
sjukdomar. Depressioner är också vanliga hos patienter med långvariga 
smärttillstånd eller vid brist på viktiga vitaminer, som B12 och folsyra.

Äldre har ofta större inslag av ångest och sömnstörningar medan ned
stämdheten i sig märks mindre. Minnes och koncentrationsstörningar 
samt paranoida föreställningar, hypokondri och till och med psykotiska 
symtom är inte ovanliga. 

Depression kan öka risken för hjärtkärlsjukdomar, påverka förlop
pet vid vissa tumörsjukdomar samt försämra immunförsvaret. Ibland kan 
kroppsliga sjukdomar börja med depressiva symtom, exempelvis vid Alz
heimerdemens. Det finns tester som används för att skilja mellan depres
sion och demens. Ofta används de i kombination med olika blodprover 
och röntgenundersökningar. 
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Symtom som är typiska för depression hos äldre [75]:

• Oro, ängslan och ångest, ibland med accentuering på morgonen, 
men det förekommer inte alltid.

• Olust, trötthet och initiativlöshet, vilket ofta leder till passivisering.

• Somatiska symptom så som smärta, magtarmproblem och ibland 
lite bisarra somatiska symtom.

• Sömnstörning, ofta med insomningssvårigheter och orolig, fragmen
terad sömn.

• Minnes och koncentrationsstörningar.

• Minskat intresse och minskad glädje snarare än nedstämdhet.

• Lättare psykotiska symtom, som misstänksamhet.

• Vid djup depression kan svåra skuldkänslor förekomma. Detta är 
alltid allvarligt och innebär ökad självmordsrisk.

Behandling
Eftersom orsakerna till depression i högre åldrar ofta beror på många 
olika saker krävs vanligtvis både farmakologisk och ickefarmakologisk 
behandling för att den äldre ska bli symtomfri. Läkemedelsbehandling 
kan behöva kombineras med samtalsstöd, motion, meningsfull sysselsätt
ning och annan social hjälp som exempelvis hemtjänst. Åldersdepressio
ner är ofta mer långdragna och svårare att behandla än depressioner i 
lägre åldrar. Depression hos äldre har en stark tendens att bli kronisk. 
Därför behövs ofta behandling under lång tid och många gånger även 
förebyggande behandling för att inte bli sjuk igen. 

Förstahandspreparat vid depressioner hos äldre är SSRIpreparat 
(sertralin). Mirtazapin eller venlafaxin är andrahandsalternativ. Var upp
märksam på hyponatremi som kan förekomma som en biverkan vid be
handling med SSRI. 

Dokumentationen av behandlingseffekter av antidepressiva läkemedel 
bland personer över 80 år är mycket begränsad, trots att användningen 
är högst i denna grupp. Cirka 40 procent av alla över 65 år på särskilt 
boende i Sverige förskrivs antidepressiva läkemedel. 
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Demenssjukdomar 
Källor: [16, 74, 78–81]

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som 
orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka 
delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan 
att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och 
orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. 
Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdoms
bilden.

Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 
100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Initialt kan det vara svårt att 
skilja demenssymtom från andra tillstånd så som depression och utmatt
ningstillstånd. Symtomen som framträder beror på i vilken del av hjärnan 
de organiska förändringarna finns. Även alkoholmissbruk, B12brist och 
en rad andra sjukdomstillstånd kan i vissa fall leda till demens. En del av 
dessa så kallade sekundära sjukdomar är behandlingsbara.

Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men är inget na
turligt åldrande. Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i en demens
sjukdom. De allra flesta är äldre, demens är sällsynt före medelåldern. 
Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är 
drabbad. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 
150 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre 
befolkningen ökar i antal.

Alzheimers sjukdom
Den vanligaste demenssjukdomen i Sverige är Alzheimers sjukdom som 
står för 60 till 70 procent av samtliga demensfall. Sjukdomen gör att hjärn
celler gradvis förtvinar och dör. Den drabbar kvinnor i högre utsträckning 
än män. Det finns ett antal faktorer som ökar risken för Alzheimer, bland 
annat hög ålder, ärftlighet (debuten sker då oftast före 70 års ålder), högt 
blodtryck, rökning och hög alkoholkonsumtion. Även miljöfaktorer som 
ett bristande socialt nätverk och en stimulansfattig omgivning kan öka 
riskerna för Alzheimer. 

Symtomen kommer ofta smygande och efterhand försämras även 
kroppsliga funktioner. Tidiga symtom på Alzheimers sjukdom brukar 
vara minnesstörningar. Språkstörning, dysgnosi (svårigheter att känna 
igen och tolka sinnesintryck), försämrad rumsuppfattning (visuospatial 

VISSTE DU?
År 2025 beräknas 180 000 
personer i Sverige ha en 
demenssjukdom, 2050 kan 
så många som 240 000 
vara drabbade – om dagens 
befolkningsprognoser slår in 
och inget botemedel utveck
lats tills dess [78].
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DISKUTERA
1.  Diskutera vem som har 

störst besvär av en pa
tients aggressiva beteen
de – patienten, anhöriga 
eller vårdpersonalen? 
Fundera över hur uppfatt
ningen kan påverka den 
behandling som patienten 
får.

2.  Vad bör man som vårdper
sonal tänka på, och göra, 
när en patient är olik sig/
oklar/förvirrad?

3.  Hur kan du stötta den de
menssjuke patienten och 
hans/hennes anhöriga? 
Hur brukar ni göra i er 
verksamhet? Hur skulle ni 
kunna göra?

störning) samt dyspraxi (oförmåga till målinriktade rörelser) är andra 
vanliga symtom. Personlighetsförändring, gångrubbning och fokalneuro
logiska symtom tidigt i sjukdomsförloppet kan tala för annan genes än 
Alzheimers sjukdom. 

Sjukdomen har i genomsnitt en duration på 10 till 12 år, men stora 
variationer förekommer. Dödsorsaken är ofta en komplikation till det 
nedsatta allmäntillståndet, som aspirationspneumoni orsakad av svälj
ningssvårigheter. 

Normalt åldrande eller Alzheimers sjukdom? [78]
Signe Andrén, sjuksköterska och med dr, har tillsammans med Ann Bonli, 
kurator, gjort en checklista med sju punkter som visar avgörande skill
nader mellan ett normalt åldrande och en demenssjukdom (Alzheimers 
sjukdom).

• Om vi glömmer ett namn kommer vi vanligen ihåg det igen senare. 
Vid Alzheimers sjukdom glömmer man personen vars namn man 
försöker komma ihåg.

• Om vi glömmer nycklar vet vi hur vi skall finna dem. Personen med 
Alzheimers sjukdom kan inte minnas när de senast hade sina nycklar 
eller berättar en ”historia” om hur de förlorat dem.

• Normal glömska innefattar att vi glömmer delar av en händelse med
an personer med Alzheimers sjukdom glömmer hela händelsen.

• Normal glömska innefattar att vi glömmer händelser långt tillbaka 
i tiden oftare än nyligen inträffade händelser. Personer med Alzhei
mers sjukdom glömmer oftast det som nyligen hänt.

• Vid normalt åldrande kan vi använda anteckningsbok och min
neslappar för påminnelse bättre än vid sjukdom. Personer med Alz
heimers sjukdom har även svårt att minnas muntliga påminnelser.

• Vid normal glömska förlorar vi inte orienteringen. Om vi till exem
pel vaknar på en ny plats kan vi vara osäkra på var vi är och hur vi 
kommit dit, men vi vet hur vi ska se oss omkring för att finna ledtrå
dar. En person med Alzheimers sjukdom förlorar förmågan att söka 
efter ledtrådar som skulle kunna hjälpa dem med orienteringen. De 
kan gå vilse på den egna välkända gatan.

• En person med normal glömska kan berätta en historia för sina vän
ner som han/hon tidigare berättat. En person med demenssjukdom 
kan ställa samma frågor många gånger inom en timme till samma 
person.
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Vaskulär demens
Näst vanligast bland demenssjukdomarna är vaskulär demens, som  beror 
på störningar i hjärnans blodcirkulation. Vid vaskulär demens är ofta mo
torisk och psykisk förlångsamning samt nedsatt förmåga till målinriktad 
aktivitet tidiga symtom. Neurologiska symtom är vanliga, exempelvis  pares 
eller afasi. Minnesnedsättningen är oftast inte så påtaglig tidigt i förloppet.

Blanddemens
Kombinatiner av olika demensformer är vanliga, speciellt Alzheimers 
sjukdom och vaskulär demens.

Lewybodydemens
Vanliga symtom är konfusionsepisoder, synhallucinationer, sömnstörning, 
parkinsonism, ortostatism, fall och synkope (svimning). Minnesnedsätt
ningen är oftast inte påtaglig tidigt i förloppet. Patienterna har stor käns
lighet för antipsykotiska läkemedel, vilka därför bör undvikas.

Parkinsondemens
Demenssymtom vid Parkinsons sjukdom liknar dem vid  Lewybodydemens, 
men de motoriska symtomen föregår demenssymtomen. 

Frontotemporal demens (FTD)
Sjukdomen börjar vanligtvis i 50 till 60 års ålder, men debut ner i 40 års 
ålder är inte ovanligt. Däremot är det sällsynt att någon insjuknar i FTD 
efter 70 år. Män och kvinnor drabbas lika. Tidiga symtom är bland annat 
personlighetsförändringar med bristande insikt och omdöme. Minnesned
sättning kommer sent i förloppet. 

Behandling
Vid mild till medelsvår Alzheimers sjukdom med eller utan vaskulärt 
inslag bör kolinesterashämmare erbjudas: Aricept (donepezil), Exelon® 
(rivastigmin) eller Reminyl® (galantamin). Kolinesterashämmare har lik
artad effekt, men skiljer sig åt avseende beredningsform och farmakoki
netik, vilket kan ha betydelse vid val av preparat. Rivastigmin används 
även vid Parkinsondemens och det finns positiv klinisk erfarenhet med 
kolinesterashämmare vid Lewybodydemens.

Positiva effekter av behandlingen kan vara förbättrad uppmärksam
het, koncentrationsförmåga, initiativförmåga och social funktion och 
ökad ADLfunktion. Uppskjuten eller fördröjd sjukdomsutveckling talar 

”Antipsykotiska 

medel ska bara ges 

till  dementa i högst 

en vecka. Enligt min 

 uppfattning får nå-

gonstans uppåt hälf-

ten av de dementa de 

här medicinerna idag. 

 Väldigt få  behöver 

dem. Ofta räcker 

det med att sitta hos 

patienten en stund. 

De här medicinerna är 

till för personer med 

psykiatriska sjukdo-

mar som till exempel 

 schizofreni.” [79]

LarsOlof Wahlund,  professor 
i geriatrik vid Karolinska 
institutet
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för positiv behandlingseffekt liksom stabilisering av vardagliga funktio
ner och även intellektuell förmåga. Effekten är ofta svårvärderad, särskilt 
vid plötsliga eller omfattande psykosociala förändringar (exempelvis flytt 
till gruppboende eller nära anhörigs död). Här har sjuksköterskan liksom 
omvårdnadspersonal och anhöriga en viktig roll i att följa patientens ut
veckling eftersom läkaren, som förskriver preparaten, inte ser patienten 
i vardagen. Så länge som patienten kan interagera och/eller har någon 
kvarvarande ADLförmåga bör behandlingen därför kvarstå. Ungefär två 
tredjedelar av de som behandlas med kolinesterashämmare har en positiv 
effekt av behandlingen. Minnesfunktionen påverkas i mindre utsträck
ning av läkemedel. 

För att minska risken för biverkningar av kolinesterashämmare bör 
behandlingen inledas med lägsta dos och trappas upp. Gastrointestinala 
biverkningar är vanliga, men ofta övergående. Försiktighet ska iakttas vid 
behandling av patienter med obstruktiv lungsjukdom, epilepsi, ulcus och 
kardiella överledningsrubbningar. 

NMDAreceptorantagoinist, Ebixa® (memantin), har indikationen 
medelsvår till svår demens av Alzheimertyp. Doseringen trappas upp och 
kan läggas till tidigare insatt kolinesterashämmare eller ges i monoterapi. 
Positiva behandlingseffekter kan vara humörstabilisering och/eller förbätt
ring av ADLfunktion. Biverkningarna är få och behandlingen oftast väl 
tolererad. 

Regelbunden utvärdering ska göras av insatt behandling med hjälp av 
ett strukturerat frågeformulär. Första utvärderingen av effekt ska ske efter 
tre till sex månader vid behandling med kolinesterashämmare och efter en 
till tre månader med NMDAreceptorantagonist. Därefter ska utvärde
ring göras minst en gång per år och i samband med utsättning. Successiv 
utsättning över några veckor rekommenderas och utsättningsförsöket ska 
utvärderas inom två till fyra veckor. Vid försämring bör behandlingen 
återinsättas. 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
Begreppet BPSD (Behavioural and Psychological Symtoms in Dementia) 
myntandes 1996 som ett samlingsnamn för ett antal vanliga, ickekogni
tiva symtom vid demenssjukdom. Ungefär 90 procent av alla som har en 
demenssjukdom drabbas någon gång av BPSD. Symtomen kan delas in i 
fyra grupper:

• Affektiva symtom – depression, mani/hypomani, ångest/oro, irritabi
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litet

• Psykossymtom – hallucinationer, vanföreställningar, felaktig identi
fiering

• Hyperaktivitet – psykomotorisk agitation (både verbal och fysisk, 
aggressiv och nonaggressiv, vandringsbeteende, ropbeteende), sömn
störning

• Apati – initiativlöshet, tillbakadragenhet, förlust av intressen

Icke-farmakologisk behandling av BPSD
Det finns starkt vetenskapligt stöd för att BPSDsymtom i första hand bör 
behandlas ickefarmakologiskt. Obehandlad smärta, obstipation, urin
retention och frakturer hos den sjuke kan framkalla BPSD. Fysisk och 
verbal aggressivitet kan vara uttryck för överträdelser av den privata sfä
ren, skrik kan var uttryck för ångest eller rädsla för att bli övergiven och 
vandringsbeteende kan vara ett uttryck för hemlängtan. Det är av största 
vikt att i varje enskilt fall analysera patientens symtom för att kunna opti
mera behandlingen. Vissa tillstånd, så som paranoida psykotiska symtom, 
 kräver i första hand farmakologisk behandling tidigt i förloppet, medan 
somatiska och socialt relaterade tillstånd kräver andra typer av interven
tioner. Många BPSDsymtom kan vara svåra att tolka och förstå. För att 
kunna bedriva en individuellt anpassad omvårdnad utan onödig läkeme
delsbehandling krävs utbildning, möjlighet till diskussion och handled
ning och samarbete mellan professioner.

Hallucinationer och vanföreställningar vid demens behöver inte be
handlas om patienten accepterar upplevelserna. Omvårdnadsåtgärder så 
som lugnande samtal eller avledande sysselsättning kan lindra och minska 
besvären. 

Utåtagerande beteende, som exempelvis aggressionsutbrott, repetitiva 
beteenden, vandringsbeteende och ropbeteenden, är vanligt vid många 
demenstillstånd men kan också orsakas av en stimulansfattig miljö. Om
vårdnad och adekvat bemötande kan minska besvären, exempelvis genom 
att ha gott om tid för patienten och att hålla patienten sysselsatt. Ropbe
teende kan vara orsakat av smärta, ångest och rädsla eller vara en form 
av protest, särskilt då patienten har svårt att kommunicera på vanligt sätt. 
Försök avbryta ropbeteende så ofta och snart som möjligt. Tolerera repe
titiva beteenden men försök hitta orsakerna och åtgärda dessa. 

Vandringsbeteende är vanligt vid demenssjukdomar. Ofta är patienten 
förvirrad och desorienterad. Vandringsbeteende kan vara läkemedelsut

BPSDREGISTRET
Svenska BPSDregistret är 
ett nationellt kvalitetsregister 
för Beteendemässiga och 
Psykiska Symptom vid De
mens. Registret syftar till att 
kvalitetssäkra vården av per
soner med demenssjukdom 
och att uppnå ett likvärdigt 
omhändertagande av denna 
patientkategori över hela 
landet. Förekomst av BPSD 
kan ses som ett mått på 
livskvalitet för personen med 
demenssjukdom.
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löst, exempelvis av neuroleptika. För att hantera beteendet bör  vårdmiljön 
optimeras så att det blir lättare för patienten att hitta och känna igen sig. 
Tänk på att patienten kan snubbla i tofflor eller andra löst sittande skor.

Farmakologisk behandling av BPSD
Ibland räcker inte omvårdnadsåtgärder till och läkemedelsbehandling kan 
bli nödvändig. Vid tillfällig oro och ångest kan kortverkande bensodia
zepiner användas. Man bör dock först överväga om besvären utgör del
symtom på depression. I så fall bör de i första hand behandlas med SSRI
preparat. Vid aggressivitet och agitation kan behandling med memantin 
prövas. 

Psykotiska symtom och svår aggressivitet kan behandlas med antipsy
kotiska läkemedel, i första hand risperidon i dygnsdoser upp till 1,5 mg. 
Haloperidol är andrahandsalternativ. Behandlingstiden ska vara så kort 
som möjligt och behandlingseffekter utvärderas inom två veckor. Ställ
ningstagande till utsättning eller dosminskning ska därefter göras regel
bundet. 

Antipsykotiska medel är starkt förknippade med biverkningar av olika 
slag: extrapyramidala symtom (parkinsonism, akatisi, tardiv dyskinesi), 
kognitiva störningar, sedation och ortostatism. De har också negativa 
effek ter på känslolivet och sociala funktioner. Patienter med demenssjuk
dom som behandlas med neuroleptika löper tre till fyra gånger så hög 
risk att dö eller vårdas på sjukhus till följd av höftfrakturer, benbrott eller 
stroke [82].

Tabell 7:1. Andel personer ≥ 80 år som medicinerar 
med vissa neuroleptika och SSRI [18]

Preparat 2006 (%) 2012 (%)
Risperidon 3,95  2,54
Haloperidol 1,46 1,15
Levomepromazin 0,55 0,28
Melperon 0,42 0,16
Olanzapin 0,38 0,45
SSRI 16,99 16,43
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Sömnproblem 
Källor: [16, 27, 83]

Sömnbehovet minskar med stigande ålder. Ändå går många äldre och läg
ger sig tidigt och tar dessutom en tupplur mitt på dagen. Det är vanligt att 
äldre förväntar sig 12 timmar oavbruten nattsömn, i synnerhet äldre med 
stora omvårdnadsbehov som många gånger hjälps i säng alltför tidigt. Är 
den äldre van att sova fyra till fem timmar i normala fall kan man inte 
räkna med att han eller hon plötsligt ska sova åtta timmar vid flytt till 
särskilt boende eller inskrivning i hemsjukvården. Många har orealistiska 
förväntningar på att en god, och lång, nattsömn ska minska den dagtrött
het som är vanlig hos äldre.

Vanliga orsaker till sömnproblem hos äldre: 

• somatiska sjukdomar, t ex demens, hjärtsvikt, KOL

• smärta

• depression, ångest, oro

• fysisk inaktivitet och stimulansfattig miljö dagtid

• fysiologiska förändringar i sömnmönstret

• läkemedelsbiverkningar

• missbruk av alkohol eller bensodiazepiner

• koffein

• dåliga sömnvanor

Att föra sömndagbok kan vara ett sätt för både den äldre och personal 
att komma till insikt om individens sömnmönster. Där kan även ingå att 
kartlägga den äldres sömn eller orostillstånd eftersom olika behov kräver 
olika insatser. Det finns flera mallar för sömndagböcker att ladda ner från 
internet. I bilaga 6 hittar du en mall för hur en sömndagbok kan se ut. 
Den är särskilt anpassad för att kartlägga sömnmönstret hos äldre.

En sömndagbok kan bland annat innehålla uppgifter om:

• tidpunkt för insomning och uppvaknande. Hur lång tid tog det 
att somna efter det att den äldre släckt lampan? Hur många 
gånger under natten vaknade den äldre? Hur länge var den äldre 
då vaken?

• hur kände sig den äldre då han/hon vaknade på morgonen, ex
empelvis utsövd, trött.
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”Många kan berätta 

om fantastiska föränd-

ringar hos de gamla, 

när man istället för 

sömnmedel aktiverar 

de boende under  dagen, 

gärna ute i friska 

luften, och serverar lite 

mat innan sängdags.”

Docent Kerstin Hulter Åsberg 
[71]
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• aktiviteter under dagen som kan påverka sömnen positivt/nega
tivt, exempelvis motion, utevistelse, aktiviteter, oro eller stress.

• konsumtion av alkohol, kaffe och/eller te.

• läkemedelsbehandling, inklusive sömnmedel.

• sjukdomar och hälsobesvär som kan påverka sömnkvaliteten, 
exempelvis andningsbesvär eller smärta.

Behandling
Vid sömnstörning ska man alltid först utesluta och behandla bakomlig
gande orsaker, exempelvis smärta, hjärtsvikt, restless legs eller depression. 
Viktigt är också att fundera på om patienten tar något läkemedel som kan 
påverka sömnen negativt. Kortikosteroider, SSRIpreparat, neuroleptika, 
behandling med beta2stimulerande och betablockerande medel samt 
paradoxalt nog sömnmedel är exempel på läkemedel som kan ge sömn
störningar. En enkel checklista kan användas för att ge tips på åtgärder i 
boendemiljön som kan underlätta vid sömnbesvär, exempelvis att vädra, 
sänka sovrumstemperaturen och eliminera störande ljud. 

Om sömnbesvären ändå kvarstår ska de i första hand behandlas 
ickefarmakologiskt. Se till att patienten har kissat före sänggåendet och 
undvik om möjligt vätskedrivande mediciner till natten. Varm mjölk och 
smörgås kan hjälpa somliga att komma till ro. Taktil massage och smärt
lindring kan vara andra åtgärder. Det är svårt att sova om man är hungrig 
eller har ont. Ritualer inför sänggåendet samt strukturerade och menings
fulla aktiviteter dagtid bidrar också till förbättrad sömn hos många äldre. 

Hjärnan behöver stimulans och utmaningar och därför är det viktigt 
att hålla den i form genom exempelvis samvaro med släkt och vänner, för
eningsliv, läsning, korsord, sång och musik. Att fortsätta lära sig nya saker 
och ha ett välutvecklat socialt nätverk har stor betydelse för bibehållen 
psykisk hälsa och välbefinnande på äldre dar.

Kognitiv beteendeterapi, som är en framgångsrik metod för att ändra 
människors beteende genom ökad insikt om sitt eget beteende, har visat 
sig effektivare än sömnmedel, särskilt i det långa loppet. Få studier av 
kognitiv beteendeterapi vid sömnbesvär hos äldre har dock gjorts varför 
metoden sällan används i denna åldersgrupp. Kognitiv beteendeterapi för
utsätter god minnesfunktion varför behandlingen inte fungerar för patien
ter med någon form av demenssjukdom. 

Om läkemedelsbehandling sätts in ska den vara temporär då risken 
för toleransutveckling är stor medan negativa effekter på psykomoto
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DISKUTERA
1.  Vems behov tillgodo

ses när äldre patienter 
ordineras sömnmedel och 
annan psykofarmaka – 
patientens, omsorgsperso
nalens, sjuksköterskans, 
läkarens eller anhörigas?

2.  Vad kan du som sjuk
sköterska göra för att 
hantera sömnproblem hos 
äldre?

rik och kognition kvarstår. Zopiklon utgör förstahandsval. Det närbe
släktade preparatet zolpidem har en alltför kort verkningstid då äldres 
sömnbesvär ofta består i uppvakningar på efternatten. Oxazepam är 
andrahands alternativ. Då det absorberas långsamt ska det ges en timme 
före sänggåen det, medan zopiklon bör ges vid sängkanten. Zopiklon och 
oxazepam ska helst ges i sittande då preparaten tas upp sämre och med 
fördröjd effekt i liggande. Observera att förhöjd fallrisk föreligger och att 
patienten därför inte bör gå omkring efter det att preparaten getts. 

Bensodiazepiner med lång verkningstid (diazepam, nitrazepam, flu
nitrazepam) ska undvikas på grund av risk för dagtrötthet, kognitiva 
störningar och fall. Propiomazin (Propavan) som ofta förskrivs som 
sömnmedel då det inte är vanebildande, ska inte användas av äldre då 
det kan framkalla extrapyramidala symtom, exempelvis restless legs, och 
dessutom har lång verkningstid vilket kan ge dagtrötthet. Alimemazin, 
hydroxizin och propiomazin ordieras också ibland som sömnmedel men 
ska inte ges till äldre på grund av sina antikolinerga egenskaper och stora 
risker för biverkningar.

Andel äldre ≥ 75 år som stod på Zopiklon, 
Oxazepam eller Propiomazin år 2012 [18]

Zopiklon 17 %
Oxazepam 12 %
Propiomazin 4 %
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TEMA 8
Smärta och värk
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 8 är att läsaren ska få 
ökad kunskap om

1) olika orsaker till smärta

2) olika typer av smärta och 
dess behandling

PRAKTISK ÖVNING
Välj ett patientfall från din 
egen verksamhet och jämför 
smärtbehandlingen med 
diagnosen/diagnoserna. 
Fundera på om behandling
en är rimlig och/eller om det 
finns andra åtgärder som 
skulle kunna lindra smärtan. 
Använd gärna smärtanalys
instrumentet i bilaga 5 som 
underlag för din bedömning. 

SMÄRTA ÄR VANLIGT hos äldre och orsakas främst av muskuloskeletala 
sjukdomar och tillstånd såsom artros, osteoporos, frakturer och ospeci
fik rygg och ledsmärta. Även andra orsaker till smärta såsom diabetes 
och cancer ökar med åldern. Det är därför viktigt att noggrant utreda 
bakomliggande orsaker till smärtan, vilken typ av smärta patienten li
der av, om insatt smärtlindrande behandling fungerar och hur smärtan 
påverkar patientens livskvalitet. Smärta hos äldre felbehandlas ofta och 
äldre får inte alltid bästa möjliga symtomlindring. Det beror bland an
nat på att äldre kan ha svårt att uttrycka sig på grund av demens eller 
afasi men också på grund av att studier av olika behandlingsmetoder vid 
långvarig smärta ofta utesluter multisjuka äldre och patienter med nedsatt 
beslutskompetens eller som har svårigheter att kommunicera med omgiv
ningen [84–85]. Behandlingsrekommendationer baseras därför vanligtvis 
på yngre patienter med en diagnos och inte multisjuka äldre patienter med 
omfattande samtidig läkemedelsbehandling.

Det finns en hög grad av samsjuklighet mellan långvarig smärta och 
olika typer av psykiska besvär. Depression och långvarig smärta förekom
mer ofta samtidigt och mycket tyder på att depressionen följer av smär
tan, snarare än tvärtom [86]. Patienter med kroniska smärttillstånd drab
bas också oftare än andra av sömnproblem. Det är då viktigt att tänka 
på att i första hand behandla smärtan och inte sömnproblemen. Först när 
sömnproblemen kvarstår trots adekvat smärtlindring bör åtgärder sättas 
in mot sömnproblemen.

Olika typer av smärta 
Källor: [86, 87]

Traditionellt har smärta indelats i nociceptiv, neuropatisk, psykogen och 
idiopatisk smärta beroende på dess orsak. Med anledning av de framsteg 
som gjorts inom smärtforskningen har denna indelning utsatts för kritik. 
Många långvariga smärttillstånd klassificeras enligt den äldre indelningen 
som idiopatisk, det vill säga utan känd orsak. Detta är sällan relevant då 
vi idag vet en hel del om mekanismerna bakom långvarig smärta. På flera 
håll i Sverige används därför istället följande indelning av smärta: 

NOCICEPTIV SMÄRTA 

Smärtan leds via smärtreceptorer från skadad vävnad, exempelvis vid ett 
slag på tummen, stukning av en fot, brännskada, fraktur eller inflamma
tion. Vid nociceptiv smärta går det i regel att finna belägg för pågående väv
nadsskada. Smärtan är dessutom ofta välavgränsad och lätt att beskriva. 
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PERIFER NEUROPATISK SMÄRTA

Smärtan uppkommer på grund av skada i perifer nerv eller nervrot, 
exem pelvis vid herpes zoster, diabetesneuropati eller rizopati. Neuropa
tisk smärta kan kännas och beskrivas som skärande, stickande, pirrande, 
brännande, molande eller som elektriska stötar. Patienten kan uppleva 
att huden i det smärtande området känns stum eller bedövad samtidigt 
som lätt beröring, kyla eller värme kan upplevas som mycket smärtsam. 
Smärtsensationen kan finnas kvar även efter beröringen. Neuropatisk 
smärta är ofta värre på kvällar och nätter, medan smärta vid exempelvis 
reumatoid artrit brukar vara värst på morgonen och förmiddagen.

CENTRAL NEUROPATISK SMÄRTA

Smärtan uppkommer genom skador i centrala nervsystemet, exempelvis 
vid stroke eller MS

CENTRALT STÖRD SMÄRTMODULERING

Sensitiserad smärta kan uppstå efter längre tids smärtaktivering. Smärtan 
fortsätter av egen kraft via sänkt smärttröskel i nociceptorer och minskad 
smärthämning i centrala nervsystemet (CNS). Exempel på denna typ av 
smärta är fibromyalgi och långvarig smärta efter pisksnärtskada.

PSYKOGEN SMÄRTA

Smärta som uppkommer av enbart psykiska orsaker, exempelvis vid djupa 
depressioner och vissa psykoser.

IDIOPATISK SMÄRTA

Smärta som inte kan hänföras till någon av ovanstående kategorier.

   SMÄRTBEGREPP
Hypestesi:   nedsatt känsel

Analgesi:   bortfall av smärtkänsel

Parestesi:   stickning, myrkrypning; spontant uppträdande eller 
 framkallad av hudretning

Dysestesi:   obehaglig, men inte nödvändigtvis smärtsam parestesi

Allodyni:   smärta framkallad av normalt ickesmärtsam retning 
som beröring, tryck och kyla

Hyperalgesi: kraftigare smärtsvar än normalt på smärtsam stimulering

Neuralgi:   smärta orsakad av skada eller dysfunktion i perifer nerv

Rizopati:   nervrotssmärta

FAKTA
Förekomsten av svår  eller 
måttligt svår långvarig 
smärta i befolkningen är 
vid ett givet tillfälle cirka 20 
procent [86].

KARTLÄGG SMÄRTAN
Som hjälpmedel för att diag
nostisera smärta och utvär
dera behandlingsformer kan 
ett formulär för smärtanalys 
vara värdefullt att använda. 
Ett sådant finns i bilaga 5.

Patienten och/eller persona
len kan också föra smärtdag
bok under en tid. Förslag på 
utformning av smärtdagbok 
finns att ladda ner på http:// 
portal.omv.lu.se/images/ 
painnet/Smartdagbok.pdf.
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Tre vanliga tillstånd som orsakar nociceptiv smärta hos äldre 
Källa: [27]

Smärta hos äldre är ofta ospecifik. Förutom cancerrelaterad, malign smär
ta, är artros, osteoporosrelaterade frakturer samt inflammatoriska led
sjukdomar vanliga orsaker till smärta bland äldre.

Artros
Artros är en ledsjukdom med varierande grad av ledbroskdestruktion, 
förändringar i det lednära benet samt sviktande funktioner i de drabbade 
lederna. Typiska symtom är stelhet, svårigheter att påbörja rörelser och 
smärtor vid rörelse eller belastning. Hos hälften av alla personer över 70 
år förekommer artros. Vid grav artros är operativa ingrepp en viktig del i 
behandlingen. Analgetika ger smärtlindring, men också upphov till många 
biverkningar hos äldre. Bandage, TENS och avlastande gånghjälpmedel 
är till stor hjälp för många och bör prövas innan läkemedelsbehandling 
sätts in. Påverkan på livsstilsfaktorer är ofta den mest effektiva behand
lingsmetoden, så som viktminskning, rökstopp och ökad fysisk aktivitet.

Osteoporosrelaterade frakturer
Osteoporos ger vanligtvis inga symtom. Osteoporosrelaterade frakturer 
och kotkompressioner med nervpåverkan vållar dock mycket smärta och 
lidande. Yrsel i kombination med osteoporos är en mycket vanlig orsak 
till frakturer i samband med fallolyckor bland äldre. Benskörhetsfraktu
rer ses oftast i underarmens strålben (radius), överarmsbenet, höften och 
ryggkotorna. Fysisk aktivitet i kombination med rökstopp är den bästa 
förebyggande behandlingen. Fall och frakturförebyggande åtgärder är 
också viktiga insatser. Så kallade bisfosfonater, exempelvis alendronat, 
sätts ofta in. Bisfosfonater hämmar de celler (osteoklaster) som ska bryta 
ner benmineral innan det byggs upp igen av andra celler (osteoblaster). 
Läkemedlet kan ges som tablett eller intravenöst. Studier har visat att be
handling med vitamin D och kalcium i kombination minskar risken för 
frakturer hos äldre kvinnor i särskilt boende. Däremot har det i flera stora 
studier inte noterats någon primärpreventiv eller sekundärpreventiv  effekt 
av vitamin D och kalcium i kombination hos hemmaboende kvinnor un
der 80 år [128]. Här har fallpreventiva åtgärder i bostaden (exempelvis 
borttagning av mattor, lösa sladdar och trösklar) visat sig ha större bety
delse. Kalcium och Dvitamin kan fås som kosttillskott, men solexpone
ring och en varierad kost är också viktiga källor. Många äldre får för lite 
solljus. Det gäller speciellt äldre i särskilt boende. fo
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Inflammatoriska ledsjukdomar
Det är vanligt med inflammatoriska ledsjukdomar hos äldre. Förekomsten 
av reumatoid artrit, polyartrit samt kristallartropatier inklusive giktartrit 
ökar. Oavsett orsaken till ledåkomman drabbas patienten av smärta och 
stelhet. Ibland finns behov av profylaktisk behandling vid gikt. Vid mer 
aggressiva reumatiska sjukdomar ges även immunsupprimerande behand
ling. Ledavlastning och rörelseträning liksom operativa ledingrepp har sin 
plats i behandlingen. NSAIDpreparat är effektiva mot både smärtor och 
stelhet men riskerna med dessa preparat är stora, speciellt med tanke på 
att ledengagemang ofta ingår i systemsjukdomar då njurpåverkan är van
lig, vilket innebär risk för försämrad njurfunktion. 

En utveckling av NSAID har skett med målet att minska de allvarli
gaste biverkningarna, med bibehållen eller ökad smärtlindrade och antiin
flammatorisk effekt, de så kallade coxiberna (selektiva COX2 hämmare). 
Några av coxiberna har dragits tillbaka från marknaden på grund av ökad 
risk för bland annat stroke och leversjukdomar. Hela preparatgruppen 
kan vid långtidsbruk dock öka risken för insjuknande i hjärtkärlsjukdo
mar. Trots att NSAID och coxiber är effektiva vid inflammatoriska sjuk
domar används de numera endast i undantagsfall bland äldre eftersom 
biverkningsfrekvensen i form av sår och blödningar i magtarmkanalen är 
så stor i denna åldersgrupp.

Behandling av smärta 
Källor: [16, 27, 86]

Målet med all smärtbehandling är att uppnå bästa möjliga symtomlind
ring med så få biverkningar som möjligt. Behovet av smärtlindring va
rierar från individ till individ, inte bara på grund av smärttillståndens 
karaktär och bakomliggande orsaker, utan också individuella skillnader 
i farmakokinetik och känslighet. All smärtbehandling behöver därför an
passas individuellt. Smärtans svårighetsgrad, liksom individens känslighet 
för smärtläkemedel, kan också variera över tid, varför dosering och val av 
preparat, behöver omprövas regelbundet.

Vid alla former av smärta ska man först se till att patienten har 
 optimal hjälp av ickefarmakologiska metoder så som avlastning, hjälp
medel, rörel seträning och annan fysioterapi, och ibland ortopedisk ki
rurgi. Tillfällig värk och muskelspänningar kan ofta bli bättre med hjälp 
av behandling med kyla eller värme, avslappning, massage och tänjning 

Det är viktigt att behandla 
smärta med en gång. När 
sensitisering väl uppstått är 
det svårare att uppnå smärt
lindring med preparat som 
skulle ha hjälpt om de tagits 
i ett tidigare skede.
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av  musklerna. Akupunktur, elektrisk stimulering av nerverna (TENS) och 
ultraljud är exempel på andra behandlingar som dämpar smärtan. 

Basen vid läkemedelsbehandling av nociceptiv smärta är paracetamol. 
Om behov av kontinuerlig smärtlindring föreligger bör preparatet doseras 
tre eller fyra gånger per dygn för att ge en jämn effekt. Vid variationer i 
smärtintensitet kan man ge patienten möjlighet till vidbehovsmedicine
ring. Dygnsdosen bör inte överskrida 4 gram per dygn på grund av risk 
för leverpåverkan. 

Vid svårare smärta när paracetamol och ickefarmakologisk behand
ling inte ger tillräcklig lindring, rekommenderas tilläggsbehandling med 
en långverkande stark opioid i låg dos, antingen peroralt eller som plåster. 
Utvärdering av effekt och biverkningar, med eventuella dosjusteringar och 
utsättningsförsök, bör göras med täta intervall. Profylax mot förstopp
ning ska alltid övervägas vid behandling med opioider. 

Rädslan för att patienten ska utveckla en beroendeproblematik kan 
göra att läkare är restriktiva vid förskrivning av morfinpreparat mot lång
varig, icke cancer relaterad smärta. Patienterna kan därmed gå miste om 
smärtlindring som de skulle vara hjälpta av. Äldre patienter med svåra 
smärttillstånd utvecklar sällan en beroendeproblematik. För att öka livs
kvaliteten vid kort förväntad återstående livslängd borde smärtfrihet prio
riteras i högre grad än vad som sker idag.

Vid perifer neuropatisk smärta bör man i första hand behandla med 
tricykliska antidepressiva (TCA) eller gabapentin. Bland TCA har ami
triptylin den bästa dokumentationen men nortriptylin har en fördel vid 
behandling av äldre i att ha mindre uttalade antikolinerga effekter. Pre
gabalin utgör andrahandsalternativ. Vid behandling med gabapentin och 
pregabalin krävs noggrann anpassning av dosen till njurfunktionen såväl 
vid insättning som regelbundet under behandlingstiden. Vid neuropatisk 
smärta över ett begränsat område, exempelvis vid bältros, kan plåstret 
Versatis® innehållande lokalbedövningsmedel användas. Ibland kan löst 
alternativt tajt sittande kläder underlätta. Patienter med smärtsam perifer 
diabetesneuropati kan ibland tolerera lakan över fötterna bättre om han 
eller hon sover med strumpor på. 

Coxhämmare (NSAID) rekommenderas inte längre till äldre, bland 
annat på grund av stor risk för blödningar i magtarmkanalen. Risken 
är ännu högre för patienter som behandlas med kortikosteroider, ASA i 
lågdos eller SSRIpreparat. Till patienter med hjärtsvikt, i synnerhet om de 
behandlas med ACEhämmare, bör man undvika coxhämmare på grund 
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VISSTE DU?

Källa: [86]

• Paracetamol lindrar något vid artrossmärta, men är mindre effektivt än NSAID.

• Artros och artritsmärtor lindras till minst 30 procent av NSAID/coxiber.

• Svår artrossmärta minskar med ungefär 25 procent av starka opioider.

• Svaga opioider minskar lätt till måttlig artros och ländryggssmärta med cirka 40 procent.

• Vid perifier och central neuropatisk smärta får bara drygt 20 procent smärtlindring av 
amitriptylin.

• Neuropatisk smärta vid diabetes och bältros lindras av starka opioider hos 30–50 procent 
av patienterna. Det innebär alltså att 50–70 procent inte får någon lindring av denna be
handling. 

• Gabapentin vid neuropatisk smärta orsakad av diabetes eller bältros ger minst 50 procent 
smärtreduktion hos 1 av 3–4 patienter.

• Implanterad ryggmärgsstimulator har positiva långtidseffekter på smärta för patienter med 
svår kärlkramp eller nedsatt blodcirkulation i benen.

• Akupunktur ger en viss smärtstillande effekt vid långvarig ländryggssmärta, smärta från 
nacke och skuldror samt  tennisarmbåge.

Observera att dessa fakta gäller smärtbehandling generellt, inte smärtbehandling till äldre 
patienter specifikt. Flera av läkemedlen och behandlingsformerna som presenteras ovan är 
olämpliga att  användas av äldre!

av risk för vätskeretention, hjärtinkompensation och eventuell njursvikt. 
Coxhämmare kan också genom läkemedelsinteraktion minska effekten 
av såväl diuretika (loopdiuretika och i viss mån tiazider) som ACEhäm
mare. 

Lätta opioider, som tramadol och kodein, rekommenderas inte heller 
längre till äldre. Risken för biverkningar i form av illamånade och kon
fusion är stor vid behandling med tramadol. Kodein måste omvandlads 
till morfin i kroppen för att ge en analgetisk effekt, något som uppvisar 
en betydande individuell variation på grund av genetiska och åldersbe
tingade skillnader. 16 procent saknar det enzym som omvandlar kodein 
till morfin, varför behandling med kodein inte ger någon smärtlindring 
hos dessa individer. Däremot kan kodein orsaka besvärande förstoppning. 
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Fysisk aktivitet lindrar smärta
Källor: [86–88]

Studier har visat att fysisk aktivitet har en lindrande effekt på smärta. 
 Aktiv, specifik och professionellt ledd träning ger 20 till 30 procent bättre 
smärtlindrande effekt vid långvariga smärttillstånd än behandling där pa
tienten inte är fysiskt aktiv. Breda och samordnade rehabiliteringsprogram 
av ett tvärprofessionellt team (exempelvis läkare, sjukgymnast, kurator, ar
betsterapeut, psykolog och sjukgymnast) ger långsiktigt bättre resultat vid 
generell långvarig smärta än mindre omfattande insatser. Fysisk aktivitet 
på recept (FAR) kan skrivas ut av all legitimerad hälso och sjukvårdsper
sonal och stimulera patienten till regelbunden motion i former anpassade 
efter individens behov och möjligheter.
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Olika sätt att uttrycka smärta 
Källa: [89–90]

Hur en person kommunicerar sin smärta till omgivningen är delvis indi
viduellt men kan också vara kulturellt betingad. Äldre personer med en 
demenssjukdom kan uttrycka smärta på ett annat sätt än tidigare vilket 
kan yttra sig i att patienten ropar eller ”plockar”. Alla kulturer och so
ciala grupper har sitt eget smärtspråk som är inlärt från barnsben och 
som omfattar många aspekter av både fysiskt och psykiskt lidande. Det 
innebär att personer från en annan kultur kan uttrycka sin smärta på ett 
sätt som kan vara svårt att tolka för vårdpersonal med svensk bakgrund. 
Det innebär också att det finns risk för att över eller underbehandla en 
äldre person med ett annat smärtspråk än det som uppfattas som normen 
i Sverige. En vanlig reaktion på ett tydligt uttryckt smärtspråk är att vård
personalen uppfattar det som om patienten överdriver eller simulerar sin 
smärta. Detta kan i sin tur öka patientens oro över att inte bli förstådd.

VISSTE DU?

• Styrketräning hos äldre kan på två månader återställa förlorad 
muskelstyrka sedan två decenniers inaktivitet. 

• Regionala terapigruppen för fysisk aktivitet i Västra Götalands
regionen rekommenderar 30 minuters medelintensiv aerob akti
vitet (exempelvis promenader) 5 till 7 dagar i veckan kombinerat 
med styrketräning med betoning på koordination och balans till 
äldre. Vardagsaktiviteten framhålls som särskilt viktig.

• En vältränad 70åring är i bättre form än en genomsnittlig 
40åring.

DISKUTERA
Hur mycket fysisk aktivitet 
får de äldre i din verksam
het? Fundera över hur ni 
skulle kunna öka de äldres 
fysiska aktivitet!
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DISKUTERA
1. Diskutera för och nackde

lar med dosadministrering 
av läkemedel vid behand
ling av smärta hos äldre.

2.  Vilka symtom på smärta 
kan en äldre patient 
uppvisa som har nedsatt 
beslutskompetens och 
förmåga att kommunicera 
med sin omgivning? 

3.  Varför är det viktigt att du 
som sjuksköterska  känner 
till eventuell receptfri 
medicin, hälsokostprepa
rat och annan behandling 
som patienten använder 
vid smärta? Hur väl kän
ner du till (tror du dig 
känna till) dina patienters 
totala läkemedelskonsum
tion, inklusive receptfria 
läkemedel och hälsokost
preparat?

FÖRDJUPNING

Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk 
 litteraturöversikt. Sammanfattning av SBU:s rapport med samma 
namn, 2006. Finns att ladda ner på www.sbu.se.

Avsnittet om smärta i Läkemedelsboken. Finns att ladda ner på 
www.lakemedelsboken.se

Avsnittet om smärta i Fyss 2008 utgiven av Statens folkhälsoinstitut. 
Finns att ladda ner på www.fyss.se

Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle av Ingrid Hanssen. Lund: 
Studentlitteratur, 2007.

PATIENTFALL

Safira är en äldre kvinna från Mellanöstern. Hon har besvär med 
bensår som inte vill läka. Trots upprepade antibiotikakurer och sår
omläggningar i hemmet kvarstår ett litet sår på höger underben. Du 
vet att såret är venöst och att Safira har dålig cirkulation i under
benen. Det finns inga tecken på infektion. Vid hembesöken klagar 
Safira ständigt på att hon har mycket ont i sitt ben och vill ha mer 
smärtstillande tabletter. Ibland brister hon ut i högljudd gråt och 
skriker ut sin smärta och kastar sig fram och tillbaka i stolen.  Maken 
begär att läkaren ska ordinera starkare smärtstillande tabletter. 

DISKUTERA

Kan Safiras sätt att uttrycka smärta ha kulturell bakgrund?
Hur kan du få reda på det i så fall?
Finns det andra sätt att lugna Safira och hennes make än mer smärt
stillande?
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TEMA 9
Andra vanliga hälsoproblem hos äldre

foto: pia schmidtbauer
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MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 9 är att läsaren ska 
få ökad kunskap om vanliga 
hälsoproblem hos äldre och 
behandling av dessa.

TEMA 9 ÄR OMFATTANDE och innehåller redogörelser för en rad olika 
hälso problem som är vanliga hos äldre. Varje studiecirkel kan besluta 
vilka sjukdomar man vill fokusera på. Ett annat sätt är att ta upp ett sym
tom  eller diagnosområde på varje träff i kombination med ett av de övriga 
tema områdena.

Yrsel och fallolyckor
Fallolyckor 
Källor: [16, 91–96]

Fallolyckor och falltillbud bland äldre är mycket vanligt. Fallolyckor 
bland personer över 65 år orsakar mycket lidande och kostar samhället 
runt 9 miljarder kronor varje år. 114 000 äldre uppsöker årligen en akut
mottagning efter att ha skadat sig. Fall står bakom 85 procent av kvinnor
nas och 70 procent av männens skador. Hela 90 procent av alla måttliga 
eller mycket allvarliga skador bland äldre som uppsöker en akutmottag
ning i Sverige har orsakats av fallolyckor. År 2012 fick 48 148 svenskar 
över 65 år sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor (31 647 kvinnor 
och 16 501 män). Varje år dör runt 1 500 personer över 65 år till följd av 
fallolyckor, det vill säga i genomsnitt fyra personer varje dag. 

En av de vanligaste diagnoserna vid slutenvård av äldre efter en fallo
lycka är höftledsfraktur. En höftledsfraktur kostar samhället bortemot 
en kvarts miljon kronor. Hälften av alla äldre med höftledsfrakturer på 
grund av fallolyckor bor i särkskilt boende trots att bara fem till sex pro
cent av åldersgruppen har en sådan boendeform. 

Viktiga riskfaktorer för fallolyckor är nedsatt balans, muskelstyrka, 
gångförmåga och syn. Det finns också ett starkt samband mellan fall
olyckor och vissa sjukdomar och symtom, exempelvis depression, yrsel, 
stroke, diabetes, UVI, nedsatt kognition inklusive demens och konfusion. 
Den som lider av osteoporos har särskilt stor risk att drabbas av frakturer 
i samband med ett fall. Personer som tidigare fallit löper ökad risk att 
råka ut för ett nytt tillbud. Särskilda åtgärder bör därför riktas mot dessa 
personer för att förhindra nya olyckor. Ytterligare en viktig orsak till fall 
bland äldre är läkemedel. Risken är störst med olika typer av psykofar
maka, främst lugnande medel och sömnmedel, men också antipsykotiska 
läkemedel och antidepressiva medel. Morfinbesläktade smärtstillande 
medel (opioider) och läkemedel med blodtryckssänkande effekter kan 
också orsaka fall. 

DISKUTERA
1.  Diskutera vad som kan 

göras för att förebygga 
fallolyckor hos äldre i 
din verksamhet. Använd 
gärna något bedömnings
instrument, exempelvis 
Downton Fall Risk Index.

2.  Diskutera gränserna för 
fallpreventivt arbete! 
När kan det fallpreven
tiva  arbetet gå ut över 
 patientens självbestäm
mande och autonomi?
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Många fallolyckor kan undvikas genom förebyggande insatser. Hu
vudsakligen är det fyra typer av åtgärder som visat sig effektiva: fysisk trä
ning, information och utbildning, genomgång av den äldres läkemedelsbe
handling och översyn av faror i boendemiljön. Informationen bör rikta sig 
till både äldre, anhöriga och personal och exempelvis röra förebyggande 
insatser i hemmet och på boenden. 

Yrsel 
Källa: [27]

Mellan 25 till 40 procent av alla svenskar över 65 år lider av yrsel. Pro
blemen ökar med åldern. I en svensk studie (H70studien i Göteborg) 
framkom att hälften av alla över 88 år lider av yrsel. Yrsel kan orsaka 
svimning och fallolyckor, rörelserädsla med fysisk och social inaktivitet 
som följd samt ökad sjuklighet och hjälpbehov. Orsakerna till yrsel är 
flera. Nästan alla läkemedel kan ge yrsel, men vissa är mer benägna att 
framkalla yrsel än andra. Det gäller särskilt psykofarmaka, opioider och 
läkemedel med blodtryckssänkande effekt. Äldre personer har ofta både 
somatiska och psykiska besvär som samtidigt ger yrselproblem. Hälften 
av yrselpatienterna har vestibulära skador i mellanörat (skador på balans
systemet) och/eller Ménièrs sjukdom (kronisk sjukdom i innerörat som 
ger yrselattacker). Fem till tio procent av yrselpatienterna har en neuro
logisk sjukdom som bakomliggande orsak och i en femtedel av fallen finns 
psykogena orsaker.

foto: theresa larsen
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Behandling
Det finns inga läkemedel som botar yrsel men många som kan förvärra 
problemen. Utsättning snarare än insättning av läkemedel kan därför vara 
en viktig åtgärd vid yrselbesvär. Ökad fysisk träning och olika åtgärder 
för att minska fallrisken är grundläggande insatser vid yrsel hos äldre. 
Vid problem med ortostatism bör patienten instrueras om att resa sig upp 
långsamt och att röra på fötter och ben före uppstigning i syfte att få igång 
blodcirkulationen.

VANLIGA ORSAKER TILL YRSEL HOS ÄLDRE PATIENTER 

Källa: [27, 91–96]

• Anemi
• Benign lägesyrsel (t ex Ménièrs sjukdom)
• Blodtrycksrubbningar, ortostatiska reaktioner
• Bristsjukdomar (t ex hypotyreos, vitamin B12brist)
• Diabetes (perifier neuropati, autonom dysfunktion, hypoglykemi)
• Fotproblem (hallux valgus, deformiteter, illasittande skor)
• Hjärtsjukdom (arytmier, hjärtsvikt)
• Läkemedel (psykofarmaka, antihypertensiva, opioider m  m)
• Multiorgansvikt
• Neurologisk sjukdom (Parkinsons sjukdom, resttillstånd efter 

stroke, demens)
• Psykisk sjukdom (depression, ångestsyndrom)
• Skador i rörelseapparaten
• Syn eller hörselnedsättningar
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Matsmältningsorganen och 
 ämnesomsättningen
Obstipation 
Källor: [26–27, 30, 98]

Obstipation är mycket vanligt hos äldre. Det normala åldrandet påverkar 
tarmfunktionen bland annat genom att peristaltiken minskar. Obstipa
tion kan också bero på sjukdom, exempelvis diabetes, hypothyreos  eller 
förändringar i tarmen på grund av en tumör. På äldreboenden har många 
vårdtagare kroniska förstoppningstillstånd förorsakade av inaktivitet, 
lågt vätskeintag, fiberfattig kost, läkemedel och ofta mångårig laxer
medelsanvändning. Muntorrhet och sväljsvårigheter leder till ändrade 
matvanor med mer lättuggad föda som är mindre fiberrik. På äldreboen
den ordineras laxermedel till över 70 procent av de boende. 

Vid försämrad peristaltik passerar avföringen långsammare genom 
tarmarna vilket medför ett ökat vätskeupptag. Avföringen blir torrare 
och hårdare. Det ökade trycket på tarmväggen kan ge upphov till diver
tikelbildning. Tarmväggen ger vika och utvidgas. I dessa fickbildningar, 
divertiklar, ansamlas tarminnehåll vilket kan ge upphov till irritation av 
slemhinnan, omväxlande diarré och obstipation, inflammatoriska reak
tioner, smärtor och i sällsynta fall till om med tarmperforation. Långvarig 
obstipation ger ofta en påtaglig försämring av aptit och livskvalitet. 

Läkemedel kan ge upphov till eller förvärra förstoppning, antingen 
genom att minska mängden vätska i faeces eller genom att minska pe
ristaltiken. Opioider är till exempel en läkemedelsgrupp som minskar 
tarmrörelserna och snabbt ger besvärlig förstoppning, varför profylaktisk 
obstipationsbehandling alltid ska sättas in. Det gäller även vid behandling 
med opioidplåster. Obstipationsprofylax ska ges under hela behandlings
tiden då det inte sker någon toleransutveckling mot denna biverkan vid 
opioidbehandling. 
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VANLIGA LÄKEMEDEL MED FÖRSTOPPNING 
SOM BIVERKAN
• Opioider i alla beredningsformer, inklusive lätta opioider som 

kodein och tramadol
• Antikolinergika
• Järn
• Antacida
• Kalcium
• Tarmretande laxermedel, långvarigt bruk 

FAKTORER SOM PÅVERKAR TARMFUNKTIONEN NEGATIVT
• Fiberfattig kost
• För lite dryck
• För lite motion
• Oregelbundna toalettvanor
• För kort tid för toalettbesök
• Vissa läkemedel, exempelvis opioider

Behandling

Källa: [98]
Den viktigaste åtgärden vid obstipation är att, om möjligt, sätta ut läke
medel med förstoppande effekt. I första hand ska obstipation behandlas 
med ökat fiber och vätskeintag samt regelbunden motion på medelin
tensiv nivå. Intag av vetekli är ett bra sätt att hålla magen igång, och 
extra vätsketillförsel med tre glas vatten om dagen hjälper många. Lin
frön, katrinplommon och rapsolja är andra metoder som kan bidra till en 
normaliserad tarmfunktion. Om laxermedel måste användas ska i första 
hand bulkmedel användas. Alternativt kan osmotiskt aktiva medel utnytt
jas, exempelvis natriumpikosulfat (Cilaxoral, Lactulos) eller makrogol. 
Långvarig användning av tarmretande laxermedel kan leda till försämrad 
peristaltik och beroende. Tarmretande medel bör endast användas under 
korta perioder eller som profylax vid behandling med opioider. Bulkmedel 
rekommenderas ej. Du kan läsa mer om obstipationsprofylax i ditt lands
tings reklista, exempelvis Reklistan 2013 i Västra Götalandsregionen, el
ler i Läkemedelsboken, www.lakemedelsboken.se. 

DISKUTERA
Vad gör ni/vad kan ni 
göra i din verksamhet för 
att  minska och förebygga 
förstoppningsproblem hos 
äldre? 
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Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) 
och ulcussjukdom 
Källor: [16, 26, 98–99]

Med gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) menas reflux av maginnehåll 
till matstrupe som ger besvär i form av halsbränna, sura uppstötningar, 
och/eller refluxrelaterade skador på esofagusslemhinnan med komplika
tioner som blödningar och striktur (sjuklig förträngning). Vanliga symtom 
är också tidig mättnadskänsla, illamående och svullen mage vilket kan 
leda till aptitlöshet och nutritionsproblem. 

Ofta används ordet ulcus synonymt med magsår, men den korrekta be
nämning på magsår är egentligen ulcus ventriculi respektive ulcus duodeni 
beroende på var i magtarmkanalen som såret är lokaliserat. Ulcus kan 
göra ont och orsaka illamående, kräkningar och blödningar i tarmen men 
kan också yttra sig i mer diffusa symtom som aptitlöshet. Äldre har ofta 
mindre symtom än yngre. Större blödningar ger svart eller blodblandad 
avföring. Magblödningarna kan vara akuta och ibland till och med livsho
tande, men kan också komma smygande och så småningom ge blodbrist. 

NSAID och acetylsalicylsyra, även i lågdos, kan orsaka blödningar och 
sår i mage och tarm. Risken är större hos äldre på grund av att slemhin
nans skyddande funktion försämras med stigande ålder. Man ska därför 
så långt det är möjligt undvika att behandla äldre med NSAID, i synnerhet 
om de tidigare har haft magsår. Om man ändå bedömer att behandling 
med NSAID behöver ges, ska behandlingen kombineras med ulcuspro
fylax (i första hand omeprazol). Samtidig behandling med kortikosteroi
der (exempelvis Prednisolon) ökar risken för NSAIDorsakade sår och 
blödningar. Kalium kan orsaka irritation av matstrupsslemhinnan. Den 
som har sväljsvårigheter bör därför ges kalium i flytande form istället för 
tablettform.

Behandling
Påvisad Helicobacterinfektion vid magsår behandlas i första hand med en 
läkemedelskombination bestående av antibiotika och protonpumpshäm
mare (PPI) i fyra veckor. Tillfälliga refluxbesvär behandlas i första hand 
med kostråd, som att dra ner på konsumtionen av kaffe, alkohol och fet 
mat. Viktminskning, att sova med huvudet högt och rökstopp kan också 
minska besvären. Undersök om besvären kan vara läkemedelsutlösta, 
exem pelvis av NSAID. Fråga den äldre om han eller hon tar receptfria 
preparat som inte finns med på läkemedelslistan.
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Vid svårare eller mer långdragna besvär behandlar man i första hand 
med PPI i fulldos i fyra veckor, varefter behandlingen utvärderas. Vid god 
effekt fortsätter man med behandlingen vid behov, alternativt behandling 
med histamin2receptorantagonister i lägsta möjliga dos för symtomfri
het. Var uppmärksam på att histamin2receptorantagonister kan orsaka 
psykiska störningar, exempelvis förvirringstillstånd hos äldre. Risken är 
större vid nedsatt njurfunktion, varför dosen då måste reduceras eller pre
paratet sättas ut. Utsättning av en längre tids behandling med PPI bör 
ske mycket långsamt genom nedtrappning över en tremånadersperiod för 
att inte ge reboundfenomen där dosen först minskas, för att sedan glesas 
ut till varannan, var tredje dag och eventuellt ersättas med antacida vid 
behov [40]. 

Diabetes typ 2 
Källor: [16, 26, 100–103]

Diabetes typ 2 utvecklas vanligen långsamt från prediabetes via ett sta
dium med endast nedsatt glukostolerans. Vid manifest diabetes föreligger 
förhöjd fasteblodglukosnivå. Dessa rubbningar i regleringen av blodglu
kosnivån kan huvudsakligen hänföras till dels en nedsatt sekretion av in
sulin, dels en nedsatt insulinkänslighet. Faktorer som övervikt, inaktivitet 
och stress kan påskynda utvecklingen från prediabetes till manifest dia
betes. Vissa läkemedel kan framkalla, eller provocera fram diabetes hos 
redan predisponerade individer. Det gäller exempelvis behandling med 
kortikosteroider. 

Antalet diabetiker i befolkningen ökar stadigt. En förklaring är att 
personer med diabetesanlag lättare får manifest diabetes idag på grund 
av ändrade livsförhållanden (fetma, minskad fysisk aktivitet). De första 
symtomen på diabetes är ofta trötthet och ökad törst. Ibland kan det gå 
flera år innan rätt diagnos ställs. Utan behandling kan sjukdomen leda till 
att många inre organ och nervvävnader tar skada. 

De övergripande målen för behandling av diabetes är symtomfrihet 
och att förhindra både akuta och långsiktiga komplikationer, framförallt 
hjärtkärlsjukdomar, med bibehållen hög livskvalitet för patienten. Att 
god blodsockerkontroll vid diabetes minskar risken för följdkomplika
tioner har stort vetenskapligt stöd. Intensiv behandling är dock bara mo
tiverad så länge som den kan förväntas ha preventiva effekter, och kan 
dessutom ha påtagliga risker för den äldre patienten. Hypoglykemi är till 
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exempel förenat med ökad fallbenägenhet. Behandling vid diabetes hos 
den äldre syftar därför i första hand till symtomfrihet då det knappast är 
meningsfullt att förebygga eventuella framtida komplikationer hos indivi
der med kort återstående livstid.

Symtom på hyperglykemi Symtom på hypoglykemi

ökad törst svettningar
muntorrhet huvudvärk, yrsel
ökade urinmängder hungerkänsla
trötthet, slöhet darrighet
aptitförlust hjärtklappning
magsmärtor, kräkningar nedsatt koncentrationsförmåga
andedräkten luktar frukt/aceton irritation
hög ansiktsfärg aggressivitet
nedsatt infektionsförsvar dåsighet

Vid behandling av diabetes följs medelblodsockervärdet eller HbA1c för 
att uppnå optimalt behandlingsresultat och minska risken för biverkning
ar. Den 1 september 2010 infördes en ny grundkalibrering av HbA1c som 
är gemensam i hela världen, den så kallade IFCCenheten. Det finns sär
skilda tabeller och formler för den som vill omvandla resultat beräknade 
enligt den tidigare svenska enheten (Mono S) till den nya internationella 
kalibreringen (IFCC), exempelvis på www.hba1c.nu. 

Enligt Läkemedelsverket bör HbA1c ligga under 52 mmol/mol (IFCC) 
för personer med diabetes men värden runt normalnivå rekommenderas 
för nydebuterade typ 2diabetiker. Vid 80 till 85 års ålder (biologisk) är 
den förväntade överlevnaden cirka fem till åtta år. Detta innebär andra 
prioriteringar än för yngre patienter. För att undvika att drabbas av hypo
glykemi bör den farmakologiska behandlingen i första hand inrikta sig 
på att hålla HbA1c under 73 mmol/mol (IFCC). Samtidigt ska risken 
för insulinkänningar minimeras och blodsockervärden över 5 mmol/l ef
tersträvas. Allt för höga värden (över 13 mmol/l) bör dock undvikas då 
hyperglykemi kan leda till trötthet, nedsatt initiativförmåga, sarkopeni 
(muskelförtvining) och sämre infektionsförsvar. 

Infektioner och stress ger 
ökat insulinbehov, medan 
 fysisk aktivitet och vikt
nedgång ger minskat insulin
behov. 
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Behandling 
Behandlingen av typ 2diabetes är i första hand kost, viktreduktion och 
fysisk aktivitet. Om inte detta ger adekvat metabol kontroll bör läkeme
delsbehandling övervägas. Vilken form av läkemedelsbehandling som 
sätts in beror på den individuella patienten, exempelvis om det föreligger 
övervikt, hur känslig kroppen är för insulin eller hur mycket insulin som 
kroppen producerar. 

Metformin, som ökar insulinkänsligheten, är förstahandsval vid typ 
2diabetes om patienten inte lider av katabola tillstånd eller nedsatt njur
funktion. Clearance för metformin kan snabbt försämras vid kräkningar, 
diarréer, feber och dåligt vätskeintag och bör då sättas ut och insulinbe
handling ges tillfälligt istället.

Repaglinid (Novonorm) och sulfonylurea, som ökar frisättningen av 
insulin, utgör andrahandsval eller som tillägg till metformin vid otillräck
lig effekt. Sulfonylurea medför risk för hypoglykemier och dosreduktion 
krävs i många fall till äldre. Hypoglykemi är större hos äldre på grund av 
reducerad njurfunktion och/eller minskad vikt och kan vara långvarig och 
kräva sjukhusvård. Risken för hypoglykemi är särskilt stor för glibenkla
mid som har lång verkningstid och aktiva metaboliter. Glibenklamid ska 
därför undvikas till äldre och övriga sulfonylurea bör användas restriktivt 
till personer över 80 år.

Indikation för insulinbehandling föreligger vid liten eller obefintlig 
insulinsekretion, vid inadekvat diabeteskontroll med kost och tablett
behandling vid typ 2diabetes (HbA1c över 73 mmol/mol) eller då kon
traindikationer, överkänslighet eller annat förhindrar att använda orala 
antidiabetika. Trots de förbättringar som skett på senare tid är insulin
behandling komplicerad och ställer stora krav på patientens kunskaper 
och medverkan i vården. Insulin till äldre patienter med kognitiv svikt gör 
behandlingen särskilt svår. För att undvika allvarliga hypoglykemier mås
te därför målvärden för HbA1c ofta sättas högre för äldre än för yngre 
patienter. 

Lägsta möjliga insulindos bör eftersträvas. Medellångverkande NPH
insulin i en eller tvådosregim, i andra hand kombinationsinsulin, kan 
användas. Långverkande insulinanalog har sällan plats i terapin vid typ 
2diabetes. Det är bättre att sänka insulindoserna vid hypoglykemier än 
att gå över till långverkande insulinanalog.

Det är inte ovanligt att äldre hemsjukvårdspatienter med typ 1diabe
tes ordineras endos istället för fyrdosbehandling med insulin trots att de 
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DISKUTERA
Diskutera den äldres 
blodsockervärden/HbA1c i 
 relation till livskvalitet och 
risk för hyper/hypoglykemi
symtom! Utgå gärna från 
egna fall där det har varit 
problem med behandlingen. 

FÖRDJUPNING

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010.

Diabetes av CarlDavid Agard, Christian Berne och Jan Östman. 
Stockholm: Almqvist och Wiksell (senaste upplagan).

tidigare haft flerdosterapi. Det finns inte alltid tillräckligt med personal 
för att ge fyra injektioner per dygn och hantera eventuella hypoglykemi
attacker däremellan. Allt fler diabetologer har uttryckt kritik mot att 
hemsjukvårdspatienter ges en sämre behandling än andra diabetiker av 
personaltekniska skäl. De menar att ingen patient ska behöva plågas av 
sin diabetes.

Injektionsteknik vid insulingivning
Vanligen injiceras kortverkande insulin i underhudsfettet på buken och 
bas insulin högt glutealt eller på låret. Den snabbare absorptionshastighe
ten i buken utnyttjas då för att få insulinets verkan att sammanfalla med 
glukosstegringen efter måltid. Vid injektion i buk och lår bör alltid ett hud
veck lyftas upp, eftersom många äldre har ett så tunt underhudsfettlager 
att insulinet lätt hamnar intramuskulärt. Intramuskulär injektion ger snab
bare insulinabsorption med risk för hypoglykemi och alltför kort duration 
som följd.

BEHANDLING AV HYPOGLYKEMI

• Vaken patient rekommenderas två dl mjölk, tre till fem socker
bitar, en dl juice eller tre till fem lättlösliga druvsockertabletter. 
 Observera att saft sötad med sötningsmedel inte höjer blodsockret.

• Ej vaken patient bör få glukos intravenöst av sjukvårdspersonal 
tills plasmaglukos normaliserats eller patienten vaknat. Alternativt 
kan 0,5 till 1 mg glukagon injiceras subkutant eller intramuskulärt.

• Ej vaken patient kan också ges honung eller en krossad sockerbit 
under läppen. Munslemhinnan absorberar då sockret.

• Stanna hos patienten tills hypoglykemiattacken gått över. Ge 
 eventuellt en smörgås eller annan kolhydratrik mat för att undvika 
ny attack.
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Hjärt och kärlsjukdomar
Hjärtsvikt 
Källa: [16, 104–106]

Hjärtsvikt är ett tillstånd då hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt mycket 
blod för att ge adekvat blodförsörjning av kroppens organ vid ett nor
malt fyllnadstryck i hjärtat. Förekomsten av hjärtsvikt ökar kraftigt vid 
hög ålder och förekommer hos ungefär 10 procent av befolkningen över 
75 år. Diagnostik av hjärtsvikt hos äldre kan vara svårt. Det är inte all
tid lätt att skilja symtom på hjärtsvikt från normalt åldrande och andra 
diagnoser. Vanliga symtom på hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet, ödem 
och  takykardi. Flertalet patienter i öppenvård med misstanke om hjärt
svikt har inte genom gått adekvat undersökning avseende hjärtfunktionen, 
exem pelvis genom ekokardiografi, vilket innebär osäkerhet om diagnosen 
 verkligen föreligger eller vilken typ av hjärtsvikt det rör sig om.

Av tradition indelas hjärtsvikt i fyra funktionsklasser enligt New York 
Heart Association (NYHA).

• NYHA I – Inga symtom

• NYHA II – Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter fysisk 
aktivitet vid mer än måttlig ansträngning (springa, gå i trappor)

• NYHA III – Medelsvår hjärtsvikt med symtom redan vid lätt till 
måttlig ansträngning (påklädning, promenad)

• NYHA IV – Svår hjärtsvikt med symtom på hjärtsvikt redan i vila

Definition av hjärtsvikt enligt European Society of Cardiology [105]
1. Symtom på hjärtsvikt i vila eller arbete

2. Objektiva tecken på nedsatt hjärtfunktion i vila

3. Effekt av behandling mot hjärtsvikt

Kriterium 1 och 2 ska vara uppfyllda. Kriterium 3 används när 
diagnosen är tveksam.
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Behandling 
För optimal behandling av patienter med hjärtsvikt är livsstilsförändringar, 
egenvård och övervakning av symtom viktiga komplement till farmakolo
gisk behandling. Patienten bör rekommenderas följande:

• rökstopp

• måttlighet med alkohol. Avstå helt från alkohol om alkohol är orsak 
till hjärtsvikten.

• undvika överdrivet vatten och saltintag

• viktreduktion vid övervikt

• intag av speciellt energirika måltider vid malnutrition

• influensa och pneumokockvaccinering

• fysisk aktivitet

Vid nedsatt systolisk hjärtfunktion/hjärtsvikt är ACEhämmare och beta
receptorblockerare basbehandling. Kombinationen av dessa preparat 
har visat sig reducera såväl mortalitet som morbiditet. Vid intolerans 
är angio tensin IIantagonist (ARB) ett likvärdigt alternativ. Vid nedsatt 
diastolisk hjärtfunktion/hjärtsvikt ges oftast ACEhämmare och betare
ceptorblockerare, bland annat på grund av ofta samtidigt föreliggande 
hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom eller försämrad diastolisk fyllnad. 
För samtliga preparat bör insättning ske genom försiktig dostitrering. 
Behandling med ACEhämmare eller ARB är oftast kontraindicerad vid 
tillstånd såsom aorta eller mitralisstenos och njurartärstenos på grund av 
risken för blodtrycksfall. Behandling med såväl ACEhämmare som ARB 
kräver dosanpassning med avseende på njurfunktion. Risk för hyperka
lemi föreligger vid nedsatt njurfunktion. Njurfunktion och elektrolyter 
(i första hand kalium) behöver därför följas. Tilläggsbehandling utöver 
ovanstående behandling med aldosteronantagonist, är numera indicerad 
vid svår hjärtsvikt (NYHA grad IIIIV) och/eller kvarstående betydelse
fulla hjärtsviktssymtom.

Loopdiuretika används vid tecken på vätskeretention, men har endast 
dokumenterad effekt på hjärtsviktssymtomen, inte på mortalitet eller mor
biditet. För hög diuretikados innebär risk för blodtrycksfall, störningar i 
elektrolytbalansen och akut njursvikt. Dosen ska därför omprövas ofta.

Äldre med hjärtsvikt bör endast använda digitalispreparat (digoxin) i 
frekvensreglerande syfte av hjärtflimmer när betareceptorblockerare gett 
otillräcklig effekt. Digoxin har liten terapeutisk bredd, är starkt njurfunk
tionsberoende och har en påtaglig benägenhet att interagera med andra 
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läkemedel. Risken för överdosering vid nedsatt njurfunktion ska beaktas 
och såväl njurunktion som Sdigoxin bör kontrolleras regelbundet.

Vid elektrolytförluster i samband med diuretikabehandling bör kalium
preparat inte användas eftersom de endast ersätter kalium och inte andra 
elektrolyter, som exempelvis magnesium. I stället kan dosen av ACEhäm
mare/ARB ökas och/eller behandling med en aldosteronantagonist läggas 
till.

Hos patienter med nedsatt hjärtfunktion eller hjärtsvikt ska såväl kon
ventionella NSAID som selektiva cox2hämmare användas med stor för
siktighet, bland annat på grund av risk för vätskeretention. Coxhämmare 
kan dessutom minska effekten av ACEhämmare och diuretika (loopdiu
retika och i viss mån tiazider). Dessa risker finns även för ASA, men är 
lägre vid lågdosberedning.

De antiarytmiska medlen disopyramid, propafenon och flekainid ska 
inte användas vid samtidig hjärtsvikt på grund av en negativ inotrop 
 effekt. Detsamma gäller betareceptorblockeraren sotalol som kan ha en 
proarytmisk effekt. Risken för detta är större vid hjärtsvikt hos kvinnor 
än hos män.



104

Hypertoni 
Källor: [107–110]

Blodtrycket ökar med stigande ålder. Förekomsten av hypertoni hos äldre 
beror på hur hypertoni definieras i denna åldersgrupp. Hypertoni innebär 
att åldersförändringar i hjärta och kärl accentueras och utvecklas tidigare 
än normalt. Resultatet är en ökad kärlstyvhet i de stora artärerna med ök
ning av systoliskt blodtryck vilket medför en ökad belastning för hjärtat. 
Sambandet mellan högt blodtryck och demens har också uppmärksam
mats under senare år. Systoliskt blodtryck är en viktigare riskindikator 
hos äldre än diastoliskt blodtryck. I livets slutskede sjunker både systo
liskt och diastoliskt blodtryck. Denna blodtrycksreduktion pågår under 
flera år och förefaller kunna relateras till degenerativa förändringar i 
hjärta, hjärna och andra organsystem beroende på åldrande och sjukdom. 

Åtgärder vid olika symtom för patienter med hjärtsvikt

Symtom Åtgärd

Viktökning Regelbunden vägning (använd samma våg, samma tid, lika 
mycket kläder och anteckna vikten).

 Vid plötslig oväntad viktökning, > 2 kg på 3 dagar, bör 
patien ten uppmuntras att ta extra diuretika och om detta 
inte hjälper kontakta sjuksköterska/läkare.

Andfåddhet Förhöjd huvudända vid viloläge.
 Uppmärksamma symtom såsom ökad andfåddhet, andfådd

het i liggande och vila samt hosta.
 Om något av dessa symtom tillkommer eller försämras bör 

patienten uppmuntras att ta extra diuretika och om detta 
inte hjälper kontakta sjuksköterska/läkare.

Ödem Lägg gärna fötterna i högläge och använd stödstrumpor.
 Undvik NSAIDpreparat.
 Uppmärksamma symtom så som svullnad av fötter, vrister 

och ben samt utspänd buk. Om något av dessa symtom 
tillkommer eller försämras bör patienten uppmuntras att ta 
extra diuretika och om detta inte hjälper kontakta sjukskö
terska/läkare.

FÖRDJUPNING

Kapitel 8 ”Hjärtsvikt” 
i SBU (2003) Evidens-
baserad äldrevård. 

Sidan 109 till 110 i SBU 
(2009) Äldres läkemedels-
användning – hur kan den 
förbättras? En systematisk 
litteraturöversikt. 

Avsnittet om hjärtsvikt i 
Läkemedelsboken, senaste 
upplagan.
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Förutom förändringar i hjärta och kärl som är orsakade av åldrandet 
och det höga blodtrycket förekommer komplicerande sjukdomar hos en 
majoritet av de äldre med högt blodtryck. Cirka 70 procent av äldre över 
65 år med hypertoni har någon komplicerande sjukdom, exempelvis dia
betes eller hjärtsvikt. Förekomsten av andra samtidiga riskfaktorer eller 
organskador är av avgörande betydelse för risken att drabbas av kompli
kationer. 

Hypertoni ger normalt inga besvärande symtom hos patienten annat 
än vid mycket svår hypertoni. Behandling sätts inte in för att lindra sym
tom utan för att minska de långtidsrisker som ett högt blodtryck medför. 
Under det senaste 15 åren har flera kontrollerade studier av äldre  patienter 
påvisat att antihypertensiv behandling har tydlig effekt på sjuklighet och 
dödlighet hos äldre. Trots dessa studier finns en tendens hos många läkare 
att acceptera höga blodtrycksnivåer hos äldre.

Det är viktigt att ställa diagnos på äldre patienter utifrån blodtrycket 
mätt i sittande eller patientens medelblodtryck, det vill säga det genom
snittliga värdet av blodtrycket mätt i stående respektive liggande. Många 
äldre lider av ortostatism vilket gör att blodtrycket faller kraftigt i stå
ende. Om antihypertensiv behandling sätts in enbart utifrån patientens 
blodtryck mätt i liggande riskerar patienten att överbehandlas med bi
verkningar i form av yrsel, fall och svimning som följd.

Definition av Hypertoni enligt WHO-ISH [108]

 Systoliskt BT Diastoliskt BT

Grad 1 – mild hypertoni  140–159 90–99

Grad 2 – måttlig hypertoni 160–170 100–109

Grad 3 – svår hypertoni > 180 > 110

Isolerad systolisk hypertoni > 180 < 90

Behandling 
Det är viktigt att påpeka att blodtrycksbehandling inte får ses som en 
enskild åtgärd. En bedömning av hela riskprofilen måste göras och alla 
riskfaktorer behandlas för att förhindra kardiovaskulära komplikationer. 

Ickefarmakologisk behandling syftar dels till att sänka blodtrycket, 
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er dels att påverka andra riskfaktorer. Livsstilsförändringar såsom viktre
ducering, minskning av koksaltintaget, måttligt alkoholintag och fysisk 
aktivitet kan ofta räcka för att sänka blodtrycket vid mild hypertoni. Vid 
farmakologisk behandling väljs i första hand en ACEhämmare, en kal
ciumantagonist eller ett diuretikum av tiazidtyp. Angiotensin IIreceptor
blockerare (ARB) är ett alternativ vid intolerans mot ACEhämmare. Vid 
vissa andra samtidiga sjukdomar, särskilda skäl eller kontraindikationer 
kan selektiva beta1blockerare vara lämpliga. Ibland används alfablock
erare och mineralkortikoidreceptorantagonister (aldosteronantagonister) 
som tillägg. Ungefär hälften av alla patienter behöver mer än ett läkeme
del för att uppnå tillfredsställande blodtryckskontroll. Man kombinerar 
då lägre doser av flera preparat med olika verkningsmekanismer.

FÖRDJUPNING

Avsnittet om hypertoni i Läkemedelsboken, senaste upplagan.

Kapitel 9 ”Högt blodtryck (hypertoni, hypertension)” i SBU (2003) 
Evidensbaserad äldrevård. Finns att ladda ner på www.sbu.se.

Förmaksflimmer 
Källor: [26, 111, 116]

Förmaksflimmer är en vanlig typ av arytmi. Förekomsten ökar med ål
dern. Den vanligaste mekanismen för arytmiuppkomst är återkopplings
fenomenet, vilket innebär rundgång av elektriska impulser i hjärtat. För
maken kan då inte hjälpa till att pumpa runt blodet. Många gånger ligger 
en annan sjukdom bakom, till exempel hjärtsvikt. 

Sanering av arytmiprovocerande faktorer i livsföringen bör alltid 
före tas. Emotionell stress, obesitas, sömnapné och sömnbrist, feber och 
infektioner, intag av kaffe, alkohol och/eller nikotin kan bidra till för
maksflimmer. Vissa läkemedel, exempelvis antidepressiva, antihistami
ner, antiarytmika och antibiotika kan utlösa arytmi. Vid supraventriku
lära takykardier bör råd ges om hur patienten själv kan bryta en attack 
 genom olika vagusstimulerande åtgärder, exempelvis en  Valsalvamanöver 
(krystning).

Förmaksflimmer kan antingen vara paroxysmalt (självterminerande), 
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persisterande (kräver aktiv konvertering) eller permanent (där man av
stått från konvertering eller misslyckats med densamma). Alla typer av 
förmaksflimmer leder till ökad risk för blodproppar och stroke, särskilt 
hos äldre patienter som redan har andra kardiovaskulära sjukdomar. 
Patien ter med förmaksflimmer ska därför erbjudas tromboemboliprofy
laktisk behandling med Warfarin (Waran®) dabigatran (Pradaxa), apixa
ban (Eliquis) eller rivaroxaban (Xarelto®). Enligt nya behandlingsrekom
mendationer från Socialstyrelsen 2013 ska acetylsalicylsyra, ensamt eller 
i kombination med kopidogrel, inte erbjudas på grund av sämre effekt än 
warfarin, apixaban, dabigatran och rivaroxaban och risk för biverkningar 
i form av blödningar i magtarmkanalen.  

FÖRDJUPNING

Avsnittet om hjärtrytmrubbningar i Läkemedelsboken, 
www.lakemedelsboken.se.

Angina pectoris 
Källor: [16, 26, 112]

Angina pectoris är ett symtom på ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga 
otillräcklig blodtillförsel i hjärtmuskulaturen. Diagnosen angina pectoris 
ställs i första hand på anamnesen. Smärta vid angina pectoris är typiskt 
lokaliserad centralt i bröstet, ibland med utstrålning till armar och hals. 
Smärtan försvinner vanligtvis inom 15 minuter vid vila eller intag av ni
troglycerin. Om smärtan inte klingar av kan det vara ett tecken på hjärt
infarkt.

Behandling 
Det är viktigt att skilja mellan så kallad instabil angina, som är ett akut 
tillstånd, och stabil angina som inte är det. Med instabil angina avses 
främst nydebuterad angina eller tidigare stabil angina som ändrat karak
tär, till exempel kommer oftare, av andra orsaker än tidigare eller vid vila. 
Instabil angina kräver ofta akutsjukvård och ett snabbt omhändertagande 
av läkare. 

Angina utlöses ofta av fysisk ansträngning eller psykisk stress och 
går över efter några minuters vila. Behandling omfattar undanröjning av 
eventuella riskfaktorer, bland annat rökning, högt blodtryck, diabetes, 



108

övervikt och lipidrubbningar. Medicinsk behandling består av läkemedel 
och/eller kranskärlskirurgi. 

Den farmakologiska behandling syftar till att förebygga symtom, att 
kupera symtom som ändå uppkommer och att minska risken för sjuk
domsprogress. Alla patienter med angina pectoris bör utrustas med kort
verkande nitroglycerin som resoritablett eller spray för akut anfallskupe
ring. Preparaten kan också användas som anfallsprofylax inför situationer 
som för patienten brukar utlösa kärlkrampsbesvär. Det är ganska vanligt 
med blodtrycksfall och huvudvärk de första gångerna man tar kortver
kande nitroglycerin varför patienten bör instrueras att inta läkemedlet 
sittande eller liggande den första gången. 

Långverkande nitrater används i syfte att förebygga anginaattacker, 
men man måste komma ihåg risken för toleransutveckling varför ett nitro
fritt intervall under dygnet är viktigt. Därför ger man preparatet enbart 
en gång per dag eller möjligtvis morgon och lunch. Betablockerare ingår 
i basbehandlingen vid stabil kranskärlssjukdom. Behandling med lång
verkande nitrater bör dock regelbundet omprövas hos äldre, med tanke 
på risken för ortostatism som biverkning av dessa preparat. Kalciumflö
deshämmare är ett annat alternativ till anginaförebyggande behandling. 
Acetylsalicylsyra (ASA) i lågdos används för att minska risken för blod
proppar och därigenom hjärtinfarkt och stroke. För sekundärprevention 
är klopidogrel ett alternativ till ASA vid ASAöverkänslighet.

FÖRDJUPNING
Avsnittet om ischemisk hjärtsjukdom i Läkemedelsboken, 
www.lakemedelsboken.se.

Lipidrubbningar 
Källor: [40, 113–114]

I Sverige och i många andra länder har befolkningen i genomsnitt högre 
kolesterolvärden än vad som är önskvärt. Mer än hälften av alla svenska 
män och kvinnor har förhöjda kolesterolvärden. Andelen ökar med sti
gande ålder, men är ingen oundviklig följd av åldrandet i sig. Viktigt att 
poängtera är att förhöjda blodfetter inte är en sjukdom utan ett tillstånd 
som kan innebära en ökad risk för framtida sjukdom, men hur stor den 
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reella risken är i ett enskilt fall är mycket svår att värdera. Lipidrubbning
ar ger i regel inga besvär, men kan på längre sikt öka risken att drabbas av 
aterosklerotiska hjärtkärlsjukdomar. 

Tillgängliga data från Sverige och andra länder (bland annat från fall
kontrollstudien INTERHEART) har visat att det finns ett antal påverk
bara risk och skyddsfaktorer som skulle kunna förklara mellan 80 till 90 
procent av alla hjärtinfarkter.

LIPIDRUBBNING
Riskfaktorer: Skyddsfaktorer:

Rökning Regelbunden fysisk aktivitet
Hypertoni Högt intag av frukt och grönt
Bukfetma Låg till måttlig användning av alkohol
Diabetes
Psykosocial stress

För många äldre är undervikt ett större problem än övervikt. Livsstilsråd 
som innefattar sänkt intag av exempelvis mättat fett bör därför i de flesta 
fall undvikas till personer över 70 år [115].

Behandling
Höga halter av blodfetter behandlas i första hand genom förändrade lev
nadsvanor. Då kan samtidigt andra riskfaktorer påverkas, som att blod
trycket sänks och vikten minskar. Den mat som är bra när man har höga 
halter av blodfetter är i stort sett den samma som rekommenderas när 
man har diabetes, övervikt och högt blodtryck. Sådan mat är också bra 
som riktlinje för de flesta människor.

• Ät mer grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, fisk och magert kött.

• Ät mindre kaffebröd, socker och snacks.

• Undvik feta mejeriprodukter samt feta kött och charkuteriprodukter.

• Många vegetabiliska oljor, som olivolja och rapsolja samt fett från 
fisk har gynnsam effekt på blodfetterna.

Små mängder alkohol, till exempel några glas vin i veckan, kan ha en 
skyddande effekt. Dricker man däremot mycket alkohol kan det i stället 
få motsatt verkan och öka halterna av blodfetter. Regelbunden motion, 
som promenader i rask takt i 30 minuter, har också en gynnsam effekt på 
blodfetterna. 
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DISKUTERA
1. Diskutera när förebyggan

de läkemedelsbehandling 
till äldre bör sättas ut.

2. Diskutera värdet av livs
stilsförändring i relation 
till livskvalitet hos den 
äldre patienten!

FÖRDJUPNING

www.1177.se/höga blodfetter.

www.lakemedelsverket.se/förebyggande av aterosklerotisk  
hjärtkärlsjukdom.

Om man har hög risk för hjärtkärlsjukdom och förändringar i kost 
och motion inte har tillräcklig effekt på lipidnivåerna kan lipidsänkande 
läkemedel sättas in. Läkemedelsbehandling syftar till att förebygga akuta 
händelser som hjärtinfarkt och stroke men också långvarig sjuklighet och 
funktionsnedsättning vid hjärtsvikt, angina pectoris, claudicatio intermit
tens, vaskulärt betingad demens samt typ 2diabetes.
 

Primär prevention
Riktar sig till personer som ännu inte drabbats av kliniskt påvisbar 
sjukdom, alltså till friska individer men med riskfaktor för eventu
ell framtida sjukdom

Sekundär prevention
Avser personer som redan har kliniska manifestationer så som 
kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och cerebrovaskulär sjukdom, alltså 
behandling som ges för att förhindra förnyat insjuknande.

Lipidsänkande läkemedel minskar i större utsträckning risken för kardio
vaskulär morbiditet och mortalitet hos personer med redan genom gången 
hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke än för personer utan manifest krans
kärlssjukdom. Oftast används statiner (exempelvis simvastatin, pravastatin 
eller atorvastatin). Studier finns som påvisar nyttan av  sekundärpreventiv 
statinbehandling upp till cirka 80 års ålder. Det finns ingen dokumenta
tion på eventuell nytta av behandling hos ännu äldre patienter eftersom 
studier saknas för denna patientgrupp. Nyttan av primärpreventiv lipid
sänkande behandling hos personer över 70 till 75 år är begränsad och bör 
därför undvikas. 

PRAKTISK ÖVNING
Hur många äldre patienter i 
din verksamhet behandlas 
med lipidsänkande läkeme
del? Är indikationen primär 
eller sekundär prevention?
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DEFINITION AV KOL 
Kroniskt obstruktiv lung
sjukdom karaktäriseras 
av kronisk nedsättning av 
ventilationsförmågan som 
endast varierar obetydligt. 
Den nedsatta ventilationsför
mågan är av obstruktiv natur 
och påvisas bäst genom 
spirometri. Nedsatt forcerad 
ensekundsvolym, FEV, är det 
karakteristiska fyndet vid spi
rometri. Sjukdomen beror på 
en kombination av emfysem 
och bronkiolit med förträng
ning av små luftvägar [117].

Sjukdomar i andningsorganen
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
Källor: [16, 117–118]

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom uppkommer hos 15 till 20 procent av 
den rökande populationen. Luftvägsobstruktionen vid KOL är huvudsak
ligen irreversibel till skillnad från astma där obstruktionen är episodisk. 
En liten reversibel komponent som kan påverkas av farmaka brukar dock 
finnas vid KOL. 

Diagnostiken av KOL hos äldre är svår, och särskilt svår är differen
tialdiagnostiken gentemot hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom där 
symtomen ofta är desamma. Båda sjukdomarna förekommer dessutom 
många gånger samtidigt. Symtomen andfåddhet, trötthet och bensvullnad 
kan också i viss utsträckning finnas hos normalt åldrande personer utan 
relation till specifik sjukdom. För att undvika över och underdiagnostik 
behöver spirometri utföras hos äldre patienter betydligt oftare än vad som 
görs idag.

Behandling
Förutom rökstopp finns ingen behandling som påverkar den försämring 
av lungfunktionen som sker vid KOL, men både omvårdnadsåtgärder och 
läkemedelsbehandling kan underlätta för patienten. Ingen behandlings
studie har enbart inkluderat KOLpatienter över 70 år och endast ett fåtal 
inkluderar patienter över 80 år. Kunskapen om behandlingsmetoders ef
fekt vid behandling av KOL hos äldre är därför mycket begränsade. 

Behandlingen av KOL är multidisciplinär. Den inkluderar medicinsk 
behandling riktad både mot grundsjukdomen och mot andra samtidiga 
sjukdomar samt ickefarmakologisk behandling som nutritionsbehand
ling, funktionsträning och andra omvårdnadsåtgärder. Bostadsanpassning 
och energibesparande åtgärder i syfte att underlätta för patienten att opti
malt utnyttja sin kapacitet fyller också en viktig funktion. Sjuksköterskan 
liksom läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut har alla en viktig roll i 
vården. 

Fysisk aktivitet har visat sig minska andfåddheten hos KOLpatienter. 
Konditionsträning i form av promenader och vattengympa två till fem 
gånger i veckan rekommenderas om patienten har en saturation över 88 
till 90 procent. Att KOLpatienten håller sig fysiskt aktiv i sin vardag ska 
också betonas. 
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FÖRDJUPNING
Kapitel 10 ”Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)” av Bodil 
Lernfelt i SBUs rapport Evidensbaserad äldrevård från 2003. Finns 
att ladda ner på www.sbu.se.

DISKUTERA
Diskutera vad du som sjuk
sköterska kan göra i form av 
omvårdande insatser för att 
lindra besvären för patienter 
med KOL!

Andningsövningar är viktiga för KOLpatienter. De kan bidra till att 
stärka andningsmuskulaturen och underlätta vid andningsbesvär. Fel 
andningsteknik gör att mycket energi används i onödan och att lungans 
kapacitet inte utnyttjas maximalt. Exempel på andningsövningar är mot
ståndsandning och så kallad huffning. Vid motståndsandning ska patien
ten andas in genom halvslutna läppar vilket ger ett motstånd vid utand
ningen och som i sin tur leder till att luftvägarna inte kollapsar. Patienten 
kan även blåsa genom en inte allt för tunn plastslang som sätts i en flaska 
med vatten. Apotek säljer en andningstränare som heter BAtube, vars 
motstånd steglöst kan regleras från 0–7. Att ”huffa” är en metod för att 
få upp slem ur luftvägarna. Patienten tar ett djupt andetag och stöter ut 
luften med öppen mun som när man immar en spegel. 

Vid kronisk andningssvikt på grund av KOL har långtidsbehandling 
med syrgas visats förbättra överlevnad och livskvalitet. Bronkdilaterande 
medel för inhalation, i form av kortverkande antikolergika och beta2sti
mulerande preparat, kan användas för att kupera tillfälliga symtom. Som 
underhållsbehandling ges i första hand långverkande antikolinergika, al
ternativt långverkande beta2stimulerare. Även om patienten fått diag
nosen KOL kan ett visst inflammatoriskt inslag liknande det vid astma 
förekomma. Behandling med inhalationssteroider ges därför ibland vid 
svår och medelsvår KOL. Långtidsbehandling med inhalationssteroider 
ökar risken för pneumoni. Om patienten som behandlas med inhalations
steroider insjuknar i pneumoni bör behandlingen utvärderas på nytt. Var 
uppmärksam på att många KOLpatienter inte orkar inhalera medicinen 
ordentligt. Man måste då välja ett annat administrationssätt, till exempel 
med en så kallad ”spacer” eller nebulseringsapparat. 

Andningsbesvär kan leda till svår oro och ångest. Att öppna ett föns
ter och låta frisk luft strömma mot patienten kan lindra i ett akut skede. 
Många gånger hjälper det att sitta ner och tala lugnande med patienten 
en stund.
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Problem i urinvägarna 
Urinvägsinfektion
Källor: [16, 119–121]

Urinvägsinfektion är ett samlat begrepp för olika tillstånd med bakterie
växt i urinvägarna. Cystit och uretrit eller nedre urinvägsinfektion yttrar 
sig ofta som sveda vid vattenkastning och värk över blåsan. Symtomen 
på okomplicerad UVI (cystit och uretrit) hos äldre är ofta diffusa och 
kan yttra sig som förvirring, trötthet och dålig matlust men också som 
inkontinens. Akut pyelonefrit engagerar njurvävnaden och påverkar ofta 
allmäntillståndet. Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ökar med åldern och 
är vanligt hos äldre, framförallt hos kvinnor. I princip alla patienter med 
KAD har bakteriuri, oftast asymtomatisk. 

Behandling
Alternativa sätt till läkemedelsbehandling för att förebygga och behandla 
tecken på nedre urinvägsinfektion bör alltid beaktas. Exempelvis bör KAD 
i möjligaste mån undvikas eftersom nästan alla patienter med KAD får 
bakteriuri. Täta blöjbyten, blöjor istället för KAD, rikligt med vätska och 
regelbundna toalettbesök är några sätt att förebygga urinvägsinfektion 
hos äldre liksom en noggrann handhygien hos omvårdnadspersonalen. 

Symtomfri bakteriuri hos kvinnor med illaluktande urin skall inte be
handlas om patienten inte har besvär från urinvägarna. Forskningsstu
dier visar inte på ökad mortalitet vid utebliven behandling. Att behandla 
asymtomatisk UVI ökar istället risken för behandlingsresistenta infek
tioner och att patienten får allvarligare urinvägsinfektioner med svårare 
symtom. Många gånger är det dock inte lätt att avgöra om patienten har 
besvär från urinvägarna, speciellt hos patienter med en demenssjukdom 
eller nedsatt kommunikationsförmåga. 

Återkommande urinvägsinfektioner hos äldre kvinnor kan ha gyne
kologiska orsaker, som till exempel torra slemhinnor på grund av låga 
halter av det kvinnliga könshormonet östrogen. Lokala östrogenpreparat 
(krämer, vagitorier) kan därför hjälpa mot återkommande urinvägsinfek
tion hos äldre kvinnor. 

Enligt nya behandlingsrekommendationer från SMI/Läkemedelsverket/
Strama hösten 2013 är förstahandsval vid såväl sporadisk som recidive
rande afebril nedre UVI hos kvinnor över 50 år pivmecillinam (Penomax®, 
Selexid®) i fem till sju dygn eller nitrofurantoin (Furadantin®) i fem dygn. 

PRAKTISK ÖVNING
Gå igenom hur många av 
de äldre patienterna i er 
verksamhet som har KAD 
och fundera över om denna 
skulle kunna bytas ut mot 
annan behandling.

TIPS
• Undvik tvål vid tvätt av 

underliv. Använd istället 
fet tvättkräm eller olja då 
slemhinnorna är sköra.

• Många äldre kvinnor har 
framfall då bäckenbot
tenmusklerna är försva
gade medan män kan ha 
förstorad prostata. Då kan 
det vara svårt att tömma 
blåsan helt. ”Dubbel
kissning” är ett sätt att 
förebygga urinvägsinfektion 
hos äldre. Det innebär att 
kissa, resa sig och sedan 
kissa en gång till.

• Tranbärsjuice har traditio
nellt använts för att före
bygga urinvägsinfektioner. 
Juicens effekt är dock inte 
vetenskapligt dokumente
rad.
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Trimetoprim är andrahandsval (p g a resistensutveckling).  Nedre okompli
cerad afebril UVI hos män ska behandlas med piv mecillinam eller nitrofu
rantoin, men i sju dagar. Urinodling ska alltid tas på män men bara i vissa 
fall på kvinnor. Det är viktigt att variera preparat vid upprepad UVI hos 
både män och kvinnor för att undvika resistensutveckling.

FÖRDJUPNING

Avsnittet om urinvägsinfektioner i Läkemedelsboken.

Avsnittet om UVI hos kvinnor i Behandlingsrekommendationer för 
vanliga infektioner i öppenvård utgiven av SMI/Läkemedelsverket/
Strama 2013.

Urininkontinens 
Källor: [122–124]

Inom äldrevården är urininkontinens ett vanligt förekommande problem 
hos både kvinnor och män. Den är då ofta förenad med andra sjukdomar 
såsom stroke och demens. Äldre personer med inkontinens använder of
tast någon form av hjälpmedel, framförallt absorberande produkter som 
blöjor. 

Urininkontinens kan påverka livskvaliteten mycket negativt och ut
gör ett hinder för många människor att leva ett normalt liv. Studier visar 
att inkontinens kan leda till initiativlöshet, nedsatt fysisk arbetsförmåga, 
minskade sociala kontakter och låg självkänsla. Inkontinens kan också 
leda till psykiska besvär, som ofta är mer uttalade vid trängningsinkonti
nens än vid ansträngningsläckage.

Förekomst av urininkontinens i Sverige [123]

Åldersgrupp Kvinnor Män

20årsåldern 3–5 % 2–3 %
40årsåldern 10 % 
70årsåldern  7–10 %
80årsåldern 25 % 20 %

DISKUTERA
1. Diskutera vad som görs 

inom din verksamhet för 
att förebygga urinvägs
infektioner hos äldre. 

2. Hur kan du som sjuk
sköterska motivera 
omvårdnadspersonalen 
att arbeta förebyggande?
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Behandling
Det finns ett antal studier av äldre patienter som behandlats med olika 
metoder, exempelvis bäckenbottenträning, blåsträning, läkemedel och ki
rurgi. Dessa talar för att mer aktiva behandlingsinsatser kan vara effek
tiva. Bäckenbottenträning har visat sig ge subjektiv förbättring hos både 
män och kvinnor vid ansträngningsinkontinens, medan blåsträning är en 
effektiv behandling vid trängningsinkontinens. För patienter inom äldre
vården, som inte själva klarar toalettrutiner kan toalettassistans, schema
lagda toalettvanor och så kallad uppmärksamhetsträning vara effektiva 
åtgärder. Att patienten inte får urindrivande läkemedel till natten eller 
dricker stora mängder före sänggående kan också vara viktigt att tänka 
på. Vid inkontinens bör olika typer av inkontinenshjälpmedel prövas ut 
för varje individ. 

Vissa patienter med trängningsinkontinens kan ha god effekt av be
handling med antikolinerga läkemedel. Risken för biverkningar är dock 
stor, särskilt hos äldre patienter. Ibland kan dessa läkemedel till och med 
leda till ökade inkontinensbesvär. Även andra läkemedel, främst vatten
drivande och lugnande mediciner, kan också leda till och förvärra inkonti
nensbesvär. Behandling med östrogen förefaller i viss utsträckning kunna 
ge förbättring hos kvinnor som efter menopaus drabbats av trängnings
inkontinens. Effekten av läkemedelsbehandling vid ansträngningsinkonti
nens är däremot liten och bör därför undvikas.

Torra ögon, hud och slemhinnor
Det normala åldrandet i sig gör att hud och slemhinnor blir torrare och 
skörare. Klåda hos äldre är vanligt av dessa skäl. Ofta kan äldre behöva 
symtomlindrande behandling i form av ögondroppar, hudkrämer eller 
salivstimulerande produkter. Ibland förskrivs klådstillande läkemedel i 
tablettform, exempelvis hydroxisin (Atarax). Sådana läkemedel bör und
vikas hos äldre på grund av stor risk för biverkningar [16, 26].

Muntorrhet
Källor: [27, 43–44, 115]

Muntorrhet är vanligt hos äldre. Det normala åldrandet leder i sig inte till 
muntorrhet, men många läkemedel kan ge biverkningar i form av mun
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torrhet, särskilt de med antikolinerga effekter. Flera sjukdomar, till exem
pel reumatiska sjukdomar, depressioner och diabetes kan också leda till 
muntorrhet. Extrem muntorrhet kan orsakas av Sjögrens syndrom. Ibland 
saknar då patienten helt salivproduktion. Muntorrhet kan vara mycket 
besvärande. Det kan leda till sköra slemhinnor och sveda. Det i sin tur 
kan ge svårigheter att prata, äta eller ha tandprotes. Muntorra patienter 
kan ha svårt att äta starkt kryddad mat. Muntorrhet kan bidra till mal
nutrition, social isolering och depression. Dessutom ökar risken för karies 
och candidainfektioner, speciellt hos patienter med nedsatt immunförsvar/
allmäntillstånd och/eller diabetes.
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PRAKTISK ÖVNING
Ta reda på hur många äldre 
i din verksamhet som lider 
av muntorrhet. Fundera 
över orsakerna till muntorr
heten och konsekvenserna 
för patienterna. 
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VAD KAN MAN GÖRA FÖR 

ATT MINSKA MUNTORRHETEN?

• Se över patientens läkemedelsbehandling.

• Har patienten en oral candidainfektion?

• Uppmana patienten att skölja munnen ofta. Kolsyrat vatten ger 
ofta bättre lindring än vanligt vatten, men kan ge frätskador på 
tänder. Undvik sötade drycker.

• Salivstimulerande medel finns som sugtabletter, tuggummi och 
munsprayer (exempelvis Xerodent eller Salivin sugtabletter). 
Tänk på att de flesta salivstimulerande medel innehåller xylitol 
som kan ha en laxerande effekt.

• Vid svår muntorrhet kan saliversättningsmedel användas (exem
pelvis Saliva Orhana).

• Kariesprofylax är viktig vid muntorrhet (god munhygien, 
kostråd, flour). 

• Tänk på att använda en mild tandkräm eftersom tandkrämer 
med stark mentolsmak kan orsaka sveda hos muntorra patienter.

TIPS
Bjud in en tandläkare  eller 
tandhygienist som kan 
berätta mer om muntorrhet, 
dess orsaker och behand
lingsmöjligheter.

VISSTE DU?
Om man bor i särskilt boen
de eller i det egna hemmet, 
men är i behov av omvård
nad  större delen av dygnet, 
har man rätt att få en årlig 
 bedömning av munhälsan 
och annan nödvändig tand
vård. Och detta till samma 
subventionerade avgift som 
den vanliga sjukvården.

FÖRDJUPNING

”Skör och äldre – vad händer med tänder?” Tandvårdskontakter 
och  munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov av Lena Tronje 
 Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo (2013). 
FoU i Väst/GR. Kan laddas ner från www.grkom.se/valfard
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Åtgärder för bättre läkemedels användning
TEMA 10

foto: pia schmidtbauer
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ÄVEN OM DET ÄR den patientansvarige läkaren som har det yttersta an
svaret för att ordinera och följa upp nödvändiga läkemedel är sjuksköter
skan en mycket viktig aktör i behandlingen. Ofta utgör sjuksköterskan en 
förmedlande länk mellan alla de personer som är involverade i den äldre 
patientens vård. Utifrån sin position har sjuksköterskan möjligheten att på 
olika sätt förbättra äldres läkemedelsanvändning. I detta avslutande tema
avsnitt framhålls några aktiviteter som kan vidtas i detta sammanhang.

Läkemedelsberättelser 
Källa: [125]

Läkemedelsberättelser minskar risken för överföringsfel vid byte av vård
form. Ett exemplar av berättelsen ges till patienten, ett exemplar skickas 
till nästa vårdgivare och ett exemplar arkiveras inom slutenvården. Läke
medelsberättelsen är ett komplement till aktuell läkemedelslista. 

Läkemedelsberättelser ska ingå i utskrivningsmeddelandet efter en 
sjukhusvistelse, för att förbättra kommunikationen mellan sjukhusvården 
och primärvården. Av läkemedelsberättelsen ska framgå vilka förändring
ar som har gjorts i patientens läkemedelsbehandling under vårdtiden och 
orsaken till ändringarna.

En läkemedelsberättelse ska innehålla uppgifter om:

• Vilka ordinationer som har ändrats.

• Vilka andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen som har vid
tagits.

• Orsakerna till de vidtagna åtgärderna.

• Målen för läkemedelsbehandlingen.

• När en uppföljning av behandlingen ska göras och vilken vårdgivare 
eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen.

Läkemedelsberättelsen ska också innehålla en uppdaterad läkemedelslista.

Läkemedelsgenomgångar 
Källor: [125–126]

Läkemedelsgenomgångar används främst för att öka patientsäkerhet och 
kvalitet vid långvarig läkemedelsbehandling. Metoden kan bland annat 
förhindra att patienter tar läkemedel som de inte längre behöver, är olämp
liga för äldre, påverkar varandra negativt eller orsakar biverkningar.

MÅLSÄTTNINGEN med 
tema 10 är att läsaren ska 
få ökade kunskaper om vad 
sjuksköterskan kan göra för 
att förbättra äldres läkeme
delsanvändning.

PRAKTISK ÖVNING 
Ta del av Socialstyrelsens 
webbutbildning Läkemedels-
genomgångar för äldre. Gör 
därefter en enkel eller fördju
pad läkemedelsgenomgång 
tillsammans med läkare, 
omvårdnadspersonal och 
patienten själv.
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I Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna 
råden om läkemedelshantering i hälso och sjukvården (SOSFS 2012:9) 
delas läkemedelsgenomgångar in i enkla respektive fördjupade.

ENKEL LÄKEMEDELSGENOMGÅNG
En enkel läkemedelsgenomgång syftar till att kartlägga en patients samtli
ga ordinerade och använda läkemedel, kontrollera om läkemedelslistan är 
korrekt samt bedöma om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och 
säker. Enkla läkemedelsgenomgångar ska erbjudas patienter som är 75 år 
eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel, samt patienter 
som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsrelaterade problem.

En enkel läkemedelsgenomgång innehåller följande moment:

• Kartläggning av aktuell läkemedelsanvändning.

• Kontroll av om patientens läkemedelslista är korrekt.

• Bedömning av om patientens läkemedelsterapi är ändamålsenlig och 
säker.

• Dokumentation och kommunikation av vidtagna och fortsatta åt
gärder.

• Uppdatering av läkemedelslistan.

Eventuella läkemedelsrelaterade problem som konstateras vid den enkla 
läkemedelsgenomgången och som går att lösa direkt ska åtgärdas. Pa
tienten ska därefter informeras om vilka åtgärder som har vidtagits och 
orsakerna till dessa samt få en uppdaterad läkemedelslista.

FÖRDJUPAD LÄKEMEDELSGENOMGÅNG
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter som efter en 
enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade pro
blem eller där det finns en misstanke om sådana problem. En fördjupad 
läkemedelsgenomgång är en systematisk bedömning och omprövning av 
varje ordinerat läkemedel utifrån patientens hälsotillstånd och behov, i 
syfte att uppnå en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling.

En fördjupad läkemedelsgenomgång innehåller följande moment:

• Samla in uppgifter som omfattar aktuell läkemedelslista, uppgifter 
om läkemedelsrelaterade problem, aktuellt hälsotillstånd inklusive 
diagnoser, aktuella laboratorie och mätvärden samt symtom och 
tecken.

Läkemedelsgenomgångar i 
team:

Var och en har sin helhets
bild, tillsammans erhålls en 
sannare bild.
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• Systematisk bedömning och omprövning av varje ordination, med 
avseende på bland annat indikation för läkemedlet, behandlingsef
fekt, dosering i förhållande till fysiologiska funktioner, biverkningar 
och läkemedelsinteraktioner.

• Ändringar i ordinationer och andra åtgärder.

• Dokumentation och kommunikation om fortsatta åtgärder.

En läkare ska ansvara för såväl en enkel som en fördjupad läkemedels
genomgång och ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, 
sjuksköterskor och annan hälso och sjukvårdspersonal. Möjligheten att 
åtgärda problemen ökar om personer som känner till patientens aktu
ella hälsotillstånd, symtom och eventuella tecken på läkemedelsrelaterade 
problem deltar, till exempel sjuksköterska och personal i sjukvård och 
äldreomsorg. Deras medverkan är särskilt viktig när patienten inte sköter 
sin medicinering själv, och i synnerhet om han eller hon av olika skäl inte 
kan redogöra för sin situation.

En enkel läkemedelsgenomgång förutsätter att patienten själv är när
varande för att bidra med information om vilka läkemedel han eller hon 
är ordinerad, vilka läkemedel han eller hon använder samt eventuella 
läkemedelsrelaterade problem. En fördjupad läkemedelsgenomgång ge
nomförs lämpligen också i samråd med patienten. Om patienten begär 
det eller inte själv kan lämna uppgifterna vid en enkel eller fördjupad 
läkemedelsgenomgång, sker den om möjligt i samråd med närstående.

EXEMPEL PÅ VAD SOM KAN OMPRÖVAS VID 
 LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR [127]

• Ta reda på patientens njurfunktion (eGFR). Behöver doser 
 justeras och/eller preparat sättas ut?

• Protonpumpsbehandling – indikationen aktuell?

• Antidepressiv behandling – behandlingstid? Utvärdera!

• Neuroleptikabehandling – indikation, läkemedelsval, dos?

• NSAID – risker, interaktioner?

• Analgetika – behövs kontinuerlig behandling eller räcker det 
vid behov? Smärtanalys och utvärdering av effekter viktig! Var 
observant på centralt verkande analgetika och förvirringsrisk. 
Dosintervall.
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Involvera den äldre i läkemedelsbehandlingen
En central åtgärd för att öka säkerheten och förbättra äldres läkemedels
behandling är att involvera den äldre i den egna läkemedelsbehandlingen 
[13, 127]:

•  Gör symtomskattningar tillsammans med den äldre.

•  Fråga den äldre hur han eller hon mår.

•  Fråga den äldre om han eller hon vet varför och när han eller hon 
ska ta sina läkemedel.

•  Tala med närstående om den äldres läkemedelsanvändning.

• Uppmuntra den äldre att ta kontakt med förskrivande läkare eller 
 sköterska om något är oklart.

•  Tipsa den äldre att pröva alternativ behandling vid oro och 
 sömnlöshet (exempelvis fysisk aktivitet, mat före sänggående, 
 avslappningsövningar med mera).

Åtgärder för säkrare läkemedelsanvändning 
Det finns en rad åtgärder som kan bidra till att öka säkerheten i de äldres 
läkemedelsbehandling: 

• Blodtrycksbehandling – kontroll? Dossänkning?

• Utsättning av behandling med kolesterolsänkare hos personer 
med kort förväntad livslängd.

• Järnmedicinering – kontroll? Järn ska enbart ges vid verklig järn
brist. Lågt Sjärn och/eller lågt Hb räcker inte som underlag.

• Står patienten på läkemedel som kan framkalla konfusion?

• Är hjärtsviktsbehandlingen optimal? Tillägg av ACE hämmare?

• Finns underbehandlade tillstånd? Depression, smärta?

• Acetylkolinesterashämmare – vid utebliven eller osäker effekt 
efter tre till sex månader bör preparatet sättas ut.

• Tarmirriterande laxantia – finns indikation för långtidsbehand
ling?

• Utsättningsförsök ska planeras in och dokumenteras redan då 
behandlingen sätts in.
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Grunderna för god läke
medelsanvändning hos äldre 
förutsätter att:

• indikation för behandlingen 
finns

• sjukdomen/symtomen 
påverkas av behandlingen

• behandlingen ger så få 
biverkningar, eller andra 
olägenheter, som möjligt

• tänka efter före! Det är 
bättre att undvika insätt
ning än tvingas till utsätt
ning!

•  Förbättra dokumentationen, både av läkemedelsbehandling och 
ickefarmakologisk behandling.

•  Skapa en säkerhetskultur – det ska vara självklart att analysera var
för något gått fel samt att rapportera avvikelser.

•  Se till att det finns en tydlig indikation för varje läkemedel.

•  Genomför regelbundna uppföljningar och omprövningar av de äld
res läkemedelsbehandling.

•  Arbeta för att förebygga fel när de äldre byter vårdgivare och pas
serar vårdens ”övergångsställen”.

•  Involvera den äldre samt anhöriga i läkemedelsbehandlingen.

•  Utvärdera läkemedelsbehandlingen med hjälp av skattningsskalor 
och andra mätverktyg.

•  Beräkna regelbundet patientens njurfunktion (eGFR) och sätt ut pre
parat och/eller justera doser när det behövs.

•  Se till att alla involverade i patientens läkemedelsbehandling har 
samma kunskap om indikation, förväntad effekt, behandlingstid, 
behandlingsresultat och behandlingsrisker (concordance).

•  Genomför regelbunden kompetensutveckling kring äldre och läke
medel. Det behöver inte röra sig om stora insatser. Information i 
samband med ett APT om exempelvis ”månadens medicin” eller 
”månadens symtom/diagnos” leder också till att medvetenheten och 
kunskapen om läkemedel ökar!

•  Sätt upp mätbara mål för de äldres läkemedelsbehandling i verk
samheten, till exempel att alla ordinationer ska ha dokumenterad 
indikation.

•  Skapa fungerande rutiner för god och säker läkemedelsanvändning, 
så som signering av medicinlistor vid alla intag av läkemedel.

•  Minska antalet tillfällen då patienten ska få läkemedel om möjligt. 
Koncentrera detta till morgon och kväll.

• Inför en individuell plan för varje patients vård, omsorg, läkemedel 
samt ickefarmakologisk behandling.

För fler tips, kika på de symtomskattningsinstrument enligt LÄRUTkon
ceptet som används i Borås Stad som en del i läkemedelsgenomgångar. 
Skattningsinstrumenten finns att ladda ner på www.boras.se under fliken 
För personal inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheten/läke-
medelshantering. 
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PATIENTFALL

Valborg, 81 år, bor ensam i en lägenhet på tredje våningen. Fastig
heten saknar hiss. Hon har en vuxen son som ofta ser till sin mor. 
Valborg hade en hjärtinfarkt för fem år sedan och lider sedan dess av 
hjärtsvikt. För ett halvår sedan tyckte hennes son att modern tedde sig 
depressiv och bokade tid åt henne på vårdcentralen. Där sattes hon in 
på Sertralin och fick även Oxascand och Zopiklon att ta vid behov. 

För en månad sedan föll Valborg illa och ådrog sig en collumfrak
tur. Vid en vårdplanering tillsammans med Valborg, sonen, sjukskö
terska på sjukhuset samt biståndsbedömare från kommunen, beslu
tades att Valborg skulle få hjälp av hemtjänst samt hemsjukvård i sin 
bostad. Valborg vill inte flytta till ett äldreboende eller vistas på en 
korttidsplats. 

Vid utskrivningstillfället från sjukhuset stod Valborg på följande 
medi ciner:

T Enalapril  10 mg  1+0+0+0

T Impugan  40 mg  1+0+0+0

T Simvastatin 40 mg  1+0+0+0

T Trombyl  75 mg  1++0+0+0

T Sertralin  50 mg 0+0+0+1

T Alvedon  500 mg  2+2+2+2

T Zopiklon  7,5 mg  v b till natten

T Oxascand  10 mg  v b mot oro och ångest

DISKUTERA

1. Vilka omvårdnadsåtgärder och ickefarmakologisk behandling 
skulle du överväga för Valborg? Vilka verksamheter och personer 
är involverade i Valborgs läkemedelsbehandling? 

2. Fundera över hur vårdkedjan ser ut i din verksamhet. Utgå från 
fallbeskrivningen ovan eller ett autentiskt fall. Vad fungerar bra 
och vad fungerar mindre bra i vårdkedjan? Finns det något i samar
betet mellan olika aktörer kring äldres läkemedelsbehandling som 
kan förbättras?



125

FÖRDJUPNING
Senaste upplagan av Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 
utgiven av SKL/Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2013) Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 
fem eller fler läkemedel – en vägledning för hälso- och sjukvården.

Se hela människan, inte bara symtomen! 

• Gör en helhets bedömning av den äldre 
patienten

• Behandla utifrån denna  helhetsbild, inte 
bara utifrån enskilda symtom

DISKUTERA
1.  Diskutera vad som kan 

göras för att förbättra 
äldres läkemedelsbe
handling i din verksam
het. Hur kan man göra 
för att förhindra att 
äldre över, under och/
eller felbehandlas med 
läkemedel?

2.  Diskutera värdet av lä
kemedelsgenomgångar. 
Har sådana gjorts i din 
verksamhet? Skulle 
det behöva göras 
sådana genomgångar? 
Hur skulle de i så fall 
genomföras?
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ÄLDRE ANVÄNDER IDAG MÅNGA LÄKEMEDEL och nya läkemedel tillkommer hela  tiden på mark
naden. Kunskap på området blir snabbt inaktuell. Det finns därför ett stort  behov av vidareutbild
ning. Denna bok är tänkt att användas som underlag för studiecirklar kring äldres läkemedels
behandling och som stöd för verksamhetsutveckling inom området i kommuner och landsting. 
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Den riktar sig primärt till sjuksköterskor, men kan också användas av annan legitimerad hälso 
och sjukvårdspersonal.

Livslust, linfrön och Lasix publicerades första gången 2008. Denna reviderade fjärde upplaga 
har bland annat uppdaterats med nya forskningsrön, färsk statistik och de  senaste behandlingsre
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»Det här studiematerialet ger en bred och kompetent inblick i behandlingen av de äldre. Studie-
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av kunskapen och på så sätt öka kvalitén i vården av våra äldre patienter.«
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