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Sammanfattning 

Äldre personer är en problematisk grupp att ordinera läkemedel till på grund av fysiska 
förändringar som sker med stigande ålder, multisjuklighet och samtidigt intag av andra läkemedel. 
Följsamheten till läkemedelsordinationer vid långtidsmedicinering är låg i Sverige. Detta skapar 
ett lidande för den äldre, men också en ökad belastning för hälso- och sjukvården samt ökade 
samhällskostnader. Syftet med denna undersökning var att beskriva den äldre personens 
erfarenheter av sin läkemedelsbehandling med fokus på läkemedelshantering och compliance. En 
kvalitativ intervjustudie genomfördes med 13 äldre personer. Materialet analyserades med induktiv 
innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs. Vid analysen av materialet framstod två kategorier; upplevd 
livskvalitet ger följsamhet, samt riskerna som förekommer försvårar. Undersökningen belyser 
vikten av ett personcentrerat förhållningsätt kring läkemedelsbehandling till äldre där 
patientberättelsen är i fokus. Sjuksköterskan har en betydande roll för att minimera risker och 
maximera fördelarna med läkemedelsbehandlingen genom att rikta vården till ett mer 
personcentrerat förhållningssätt. 
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Title: Elderly, comorbid people's experiences of their drug treatment 
 
Summary 
 
Elderly people are a problematic group to prescribe drugs for due to age-related physical 
changes, multimorbidity and concomitant drug intake. Adherence rates for long-term medication 
drug prescriptions are low in Sweden. This creates a suffering for the elderly person, but also an 
increased burden on health care and increased social costs. The aim of this study was to describe 
the elderly person's drug treatment experience, focusing on drug handling and compliance. A 
qualitative interview study was conducted with 13 elderly people. The material was analyzed with 
inductive content analysis in accordance with Elo and Kyngäs. During the analysis of the material, 
two predominant categories emerged: "Perceived quality of life provides compliance" and "The 
risks that occur, complicate". The study highlights the importance of a person-centered approach 
to drug treatment for the elderly where the main focus is placed on the patient's story. The nurse 
has a significant role to play in minimizing risks and maximizing the benefits of drug treatment by 
targeting care to a more person-centered approach. 
 
Keywords: elderly, drug management, compliance, person-centered care.
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Inledning 
 
I Sverige ökar den äldre befolkningen som är över 65 år och i genomsnitt är de ordinerade fem 
läkemedel (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2009; Sveriges 
kommuner och landsting [SKL], 2011; Socialstyrelsen, 2017a). Läkemedelsordinationer till äldre 
personer är komplext bland annat på grund av de förändringar som sker med stigande ålder. 
Läkemedel kan verka på ett annorlunda sätt i kroppen och den äldre kan få en annan omsättning av 
läkemedlet i kroppen, orsakat av framför allt en sänkt lever- och njurkapacitet. Dessutom försvårar 
multisjuklighet och samtidigt intag av andra läkemedel äldres läkemedelsbehandling ytterligare 
(SBU, 2009; SKL, 2011). Oberoende av ålder, är det enbart hälften av de med långtidsmedicinering 
som följer sin ordination (Fuchs, Nordström-Torpenberg & Peterson, 2005). En 
läkemedelshantering som inte fungerar leder till lidande för den äldre personen samt ökar 
belastningen för hälso- och sjukvården. Att utvärdera ett läkemedel är svårt om läkemedlet inte tas 
enligt ordination. En icke-fungerande läkemedelsbehandling bidrar även till ökade 
samhällskostnader (Pasina et al., 2014; SBU, 2009). Exempel på detta är att var tionde akut 
inläggning av äldre på sjukhus beror på läkemedelsrelaterade biverkningar. I denna beräkning är 
det inte inräknat inläggningar på grund av bristande följsamhet (Socialstyrelsen, 2014). Skulle detta 
inräknas skulle siffrorna troligtvis stiga.  
 
Följsamheten kan öka när äldre får hjälp och stöd för att följa sin läkemedelsbehandling. Samtidigt 
bidrar hjälpen och stödet till ökad känsla av beroendeskap och att känna sig utlämnad till hälso-
och sjukvården. Därför är det viktigt med personcentrerad vård för att hjälpa och stödja den äldre 
med sin läkemedelshantering (Gransjon Craftman, Westerboth, von Strauss, Hillerås & Marmstål 
Hammar, 2015). För att få en djupare förståelse för varför följsamhet i behandling ofta brister 
behövs mer kunskap om äldres erfarenheter runt läkemedelsbehandling. 
 

Bakgrund  
 
Äldre och läkemedel 
 
Sverige är ett av de länder som har den högsta medellivslängden och därmed också en hög andel 
äldre (SBU, 2009). Äldre definieras som personer över 65 år (Socialstyrelsen 2017a). Att ordinera 
läkemedel till äldre är problematiskt på grund av att de har andra förutsättningar för både 
farmakodynamik och farmakokinetik (SKL, 2011). På grund av den ökade andelen äldre och att 
fler och bättre läkemedel introducerats har förskrivning av läkemedel till äldre ökat med över 60 
% de senaste 25 åren. Äldre har också många gånger flera olika sjukdomstillstånd och är därmed 
även i behov av att inta flera olika läkemedel (Ringbäck Weitoft, Ericsson & Fastbom, 2012; 
Socialstyrelsen 2017b). Det innebär att äldre är en utsatt grupp för multisjuklighet och polyfarmaci. 
Multisjuk beskrivs som en person över 75 år, bor i ordinärt boende och som under en period av 
tolv månader har varit inskriven i slutenvården tre eller fler gånger med diagnoser ur olika 
diagnosgrupper enligt ICD-10 (SKL, 2009). Begreppet multisjuk kan också innebära att leva med 
minst två samtidiga sjukdomar som kan vara akuta eller kroniska (Summer Meranius, 2010). 
Polyfarmaci definieras som att inta minst fem läkemedel dagligen (WHO, 2004). Detta är också 
det antal läkemedel som äldre i genomsnitt intar dagligen (Socialstyrelsen, 2017a). De äldre som 
bor på särskilt boende och multisjuka äldre i ordinärt boende är dock ordinerade i genomsnitt sju 
till tolv läkemedel (Socialstyrelsen, 2017b). Polyfarmaci har visat sig ge en sänkt livskvalité hos 
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äldre relaterat till en minskad självständighet, sänkt rörlighet samt en ökad risk för oro och 
depression (Nordin Olsson, Runnamo & Engfeldt, 2011). Polyfarmaci leder också till en ökad 
fallrisk (Damian, 2011; Kojima, et al., 2011).  
 
Att äldre personer intar flera läkemedel är inte nödvändigtvis felaktigt men det finns risk att de 
intar olämpliga läkemedel. Ett läkemedel blir olämpligt när det inte bidrar till nytta i behandlingen, 
är olämpligt just till äldre personer eller blir farligt när det kombineras med de läkemedel som den 
äldre redan tar (SBU, 2009). Exempel på olämpliga läkemedel just till äldre är hypnotika, 
antikolinerga läkemedel, sedativa läkemedel, bensodiazepiner och bensodiazepinliknande 
preparat. Dessa preparat ordineras dock frekvent till äldre, framför allt till äldre kvinnor (Johnell 
& Fastbom, 2011; Socialstyrelsen, 2017a). Den största orsaken till att äldre förskrivs olämpliga 
läkemedel är brist på kunskap (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 2017b). Det finns även skillnader i 
förskrivningen till äldre beroende på den äldres kön, utbildning och boendeplats, samt utbildning 
hos den som förskriver läkemedel (Johnell & Fastbom, 2011; Wastesson, Fastbom, Ringbäck 
Weitoft, Fors & Johnell, 2014).  
 
Läkemedelsrelaterade problem ökar med stigande ålder, antal diagnoser, polyfarmaci och nedsatt 
kognition. Det finns också en stor individuell variation hos äldre, vilket innebär att det skiljer sig 
åt i vilken grad äldre personer har bibehållit sin hälsa och är påverkad av sjukdom (Hayes, Larimer, 
Adami & Kayne, 2009; SKL, 2011). Medan en god läkemedelsbehandling ger en ökad livskvalité 
orsakar en felaktig sådan onödigt lidande. Olämpliga läkemedel ger förutom lidande för den äldre 
även en ökad belastning på hälso- och sjukvården och ökade kostnader för samhället (SBU, 2009). 
Läkemedelsrelaterade biverkningar står för 10 % av akuta inläggningar av äldre årligen. Av dessa 
hade merparten gått att förebygga. I denna beräkning är det inte inräknat inläggningar på grund av 
bristande följsamhet (Socialstyrelsen, 2014). Skulle bristande följsamhet också inräknas skulle 
siffrorna troligtvis stiga därför att det finns en särskild komplexitet hos äldre personer kring 
läkemedelshantering och följsamhet.  
 
 
Läkemedelshantering och compliance hos äldre personer 
 
Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och 
förvaring av läkemedel. Administrering är den del i läkemedelshanteringen som innefattar tillförsel 
eller överlämnande av en i iordningställd läkemedelsdos till en patient (SOSFS 2000:1).  
Compliance är ytterligare ett begrepp som används inom hälso- och sjukvården som syftar till att 
förklara följsamhet. Compliance definieras som ett mått på i vilken utsträckning en person följer 
den behandling som personen är ordinerad (WHO, 2004). Compliance för läkemedelsordinationer 
vid långtidsmedicinering bedöms till cirka 50 % i Sverige (Fuchs et al., 2005). Bristande 
compliance till läkemedelsordinationer har stor inverkan på kliniskt utfall. Det kan leda till 
betydande försämring av sjukdomen, lidande eller i värsta fall till och med att personen avlider. 
Bristande compliance ger också ökade samhällskostnader och en ökad belastning för hälso- och 
sjukvården (Pasina et al., 2014). Läkemedel som inte tas enligt ordination kan komma att behöva 
kastas bort, vilket innebär en belastning för miljön. På detta sätt drabbas miljön av låg följsamhet 
(Naturvårdsverket, 2016).  
 
Compliance påverkas av flertalet faktorer, bland annat av antalet förskrivna läkemedel. Ju fler 
läkemedel som den äldre personen är ordinerad, desto mer ökar risken för bristande compliance. 
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Följsamheten påverkas negativt redan vid tre läkemedelsordinationer (Barat, Andreasen & 
Damsgaard, 2001; SBU, 2009). Antalet läkemedelsordinationer till äldre är något som beräknas att 
öka i Sverige (SBU, 2009). Detta medför därmed en oro för minskad följsamhet. Det är 
problematiskt eftersom patienter med kroniska sjukdomar har stor nytta av en god 
läkemedelsbehandling om denna följs (Pasina et al, 2014).  
 
Compliance påverkas också utav den äldres boendesituation och stödet från hälso- och sjukvården. 
Att leva ensam och vara ordinerad läkemedel från fler än en läkare ökar risken för låg följsamhet 
(Barat et al., 2001). Det är dock vanligt att multisjuka äldre bor hemma och sköter sina läkemedel 
till stor del själva. Att ha liten eller ingen hjälp av professionella vårdgivare med läkemedlen ger 
en ökad risk för låg compliance (Summer Meranius & Engstrom, 2015). Sjuksköterskor som 
arbetar i hemsjukvård rapporterar att patienter som sköter sin läkemedelshantering själva ofta 
brister i compliance, särskilt i de fall där patienten är ordinerad fem eller fler läkemedel. 
Följsamheten brister genom att patienten inte intar de läkemedlet som är ordinerade, intar en för 
stor dos eller intar läkemedel som inte är ordinerade. Ibland slutar patienter följa en ordination på 
grund av att recept inte förnyas. Att nyligen vistats på sjukhus innebär också en risk för bristande 
följsamhet eftersom det kan vara svårt att få tillgång till en korrekt utförd lista på de 
läkemedelsordinationer som gäller. Detta anses orsaka ett onödigt lidande för patienterna på grund 
av de effekter som uppstår när läkemedelsordinationer inte följs (Ellenbecker, Frazier & Verney, 
2004).  
 
Den kognitiva förmågan är viktig för att förstå och kunna följa en läkemedelsordination. Äldre 
personer med kognitiv svikt har därför särskild risk för låg följsamhet. Det finns dock även här en 
individuell variation, eftersom det även finns de äldre med kognitiv svikt som har en välfungerande 
läkemedelshantering. Samtidigt kan äldre personer som inte har någon påvisbar kognitiv svikt ha 
svårt att förstå sina läkemedelsordinationer vilket leder till nedsatt följsamhet (Barat et al, 2001; 
Jones, Tabassum, Zarow, & Ala, 2015). Är en ordination alltför svår att ta till sig och kräver hög 
grad av funktionsnivå hos den äldre personen finns det också en ökad risk till en minskad 
compliance (SBU, 2009). Funktionsnivån är av betydelse vid de praktiska svårigheter det kan 
innebära att följa en läkemedelsordination. Det kan innebära svårigheter att kunna läsa sig till 
användningen av läkemedel. Runt administrationen kan det vara svårt att hantera den yttre 
förpackningen, men också att kunna få ut tabletten, och sedan göra de förberedelser som krävs 
innan läkemedlet intas, exempelvis tappa upp ett glas med vatten (Notenboom, et al, 2014).  
 
Äldre personer kan också undvika att köpa hem läkemedel på grund av att det blir för dyrt. 14 
procent av män och 13 procent av kvinnor i åldern 65 år eller äldre avstår årligen från att köpa 
läkemedel som de hade fått på recept eftersom de inte har råd (Socialstyrelsen, 2017a). Förutom 
rent praktiska, kognitiva och ekonomiska problem för den äldre, kan det även uppstå problem när 
personalen är ansvarig för administreringen. Försummelse eller glömska hos vårdpersonal kan 
också leda till att äldre personer inte får sin medicinering enligt ordination (Grocki & Huffman, 
2007).  
 
Det råder kunskapsbrist kring ämnet äldre och compliance (Pasina et al., 2014; SBU, 2009). Det 
behövs fler studier som bidrar med kunskap till hur äldres följsamhet kan öka. Studier har 
genomförts för att undersöka huruvida olika interventioner kan öka följsamheten. Bland annat har 
det prövats att göra förenklade läkemedelslistor (SBU, 2009). Det har också prövats att påminna 
den äldre om att ta sina mediciner. Påminnelserna berörde exekutiv förmåga och arbetsminne samt 
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att ta sin medicin i samband med dagliga rutiner. En del studier påvisar förbättringar, men dessa 
var enbart tillfälliga. Interventionerna kan däremot ha upplevts underlätta läkemedelshanteringen 
för den äldre (Insel, Einstein, Morrow, Koerner & Hepwoth, 2016; SBU, 2009). För att förbättra 
äldres compliance måste flera samtidiga förändringar ske och flera olika åtgärder behöver 
kombineras. Exempel på åtgärder att kombinera kan vara förenklade läkemedelslistor, upprepad 
information och uppföljning runt patientens resurser runt att kontrollera sin läkemedelsbehandling 
(SBU, 2009; SKL, 2011). Det saknas bland annat också studier som belyser huruvida metoder som 
syftar till att förbättra compliance påverkar den äldres livskvalitet och studier som avgör om 
dosdispensering (APO-Dos) förbättrar följsamheten (SBU, 2009).  
 
 
Äldre personers egna erfarenheter runt läkemedelshantering och compliance 
 
Den äldre personens kunskap och attityd samt hur mycket personen upplever att läkemedlet 
påverkar hälsotillståndet påverkar graden av compliance (SBU, 2009). Äldre kan uppleva att det 
finns en metaforisk vågskål. I ena skålen finns rädsla och oro för biverkningar och för att medicinen 
skulle vara skadlig. I den andra skålen finns hopp om att medicinen ska vara symtomlindrande. På 
detta sätt använder de äldre vågskålen dagligen i samband med deras läkemedelshantering. 
Bristande kontinuitet med läkare och sjuksköterskor kan leda till att vågskålen med oro och rädsla 
tar över, medan stödjande vårdrelationer och god kontinuitet kan leda till minskad oro (Summer 
Meranius & Engstrom, 2015). När den äldre avslutar sin läkemedelsbehandling utan att läkare 
meddelas beror detta oftast på att den äldre har bristfälliga kunskaper runt behandlingen och en 
rädsla för biverkningar (Javasinghe, 2009).  
 
Compliance kan öka när den äldre får hjälp och stöd för att följa sin läkemedelsbehandling. 
Samtidigt kan hjälp och stöd bidra till ökad känsla av beroendeskap och att känna sig utlämnad till 
hälso-och sjukvården. Därför förespråkas en personcentrerad vård för att hjälpa och stödja den 
äldre med läkemedelshantering (Gransjon Craftman et al., 2015). Uppföljning av 
läkemedelsbehandling genom särskilda insatser som omfattar olika personalkategorier och den 
äldre själv kan minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem hos den äldre (SBU, 2009). 
Detta förespråkar också en personcentrerad vård med ett partnerskap mellan den äldre och 
vårdpersonalen. 
 
 
Personcentrerad vård  
 
Sjuksköterskor ska bidra till att öka vårdens kvalitet och säkerhet. De bör därför sträva efter att 
implementera de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan 
i team, förbättringskunskap och evidensbaserad vård i verksamheten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). Personcentrerad vård syftar till att lyfta fram personen inom hälso- 
och sjukvården. Det finns där ett dilemma att kombinera den naturvetenskapliga, medicinska, 
objektifierande kunskapen med ett livsvärldsperspektiv med utgång från den levda kroppen och 
den mänskliga erfarenheten. Det har därför uppstått ett betydande intresse för fenomenologer som 
Edmund Husserl. Fenomenologin lyfter nämligen kroppens tvetydiga ställning som objekt och 
subjekt, vilket också ger två skilda perspektiv på sjukdom; den lidande patientens erfarenhet av sin 
levda kropp respektive den distanserade blicken från medicinska vetenskapen (Kristensson Uggla, 
2014).  
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Människan är fri, men inte oberoende utan istället ömsesidigt beroende av andra. Detta kan visa 
sig som ett partnerskap mellan hälso- och sjukvården och patienten. I partnerskapet är patienten 
experten i sin egen situation och vårdens företrädare är expert i sin yrkesroll. Förutsättningen för 
att uppnå en personcentrerad vård är patientberättelsen (Ekman & Norberg, 2013; Hedman, 2014). 
Genom att lyssna på patientens berättelse kan mänskliga möjligheter och resurser identifieras och 
dessa kan sedan i sin tur ligga till grund för en gemensamt formulerad hälsoplan. Relationen, 
partnerskapet mellan vårdgivare och patient stöttas av centrala värden såsom ömsesidig respekt 
och förståelse där patientens vilja och självförtroende uppmuntras (McCormack, Karlsson, Dewing 
& Lerdal, 2010). Även närstående bör involveras i partnerskapet vid långvarig sjukdom. I alla 
former av personcentrerad vård bör den närmste kretsen kring patienten ha möjlighet att ingå i 
partnerskapet (Hedman, 2014). 
 
Interventioner för att öka medicinsk compliance leder till en mer personcentrerad vård (Conn, 
Ruppar, Maithe, Cooper & Enriques, 2016). En äldre person som har kunskap om sitt hälsotillstånd 
och sin läkemedelsordination har ökad benägenhet till högre grad av compliance än en person som 
inte har det (Barat, Andreasen & Damsgaard, 2001). Det är därför av vikt att 
läkemedelsbehandlingen sker inom ett partnerskap mellan den äldre och vårdpersonalen. Den 
personcentrerade vården minskar också känslan av beroendeskap till hälso- och sjukvården i 
samband med läkemedelsbehandling (Gransjon Craftman et al, 2015). Detta kan betraktas utifrån 
empowerment. Begreppet empowerment är en process som handlar om att identifiera en människas 
inre kraft och resurser i egenskap av att vara en person. På detta sätt kan motgångar bemästras och 
uppsatta mål nås (Kristensson Uggla, 2014). Partnerskapet kombinerar inflytande och delaktighet 
med förankring och legitimitet. Genom att samverka i partnerskap ges förutsättningar för att ta 
tillvara på resurser, få en bredare delaktighet och bättre lösningar (Lindström Kjellberg & Hök, 
2014). Genom patientberättelsen och partnerskapet i den personcentrerade vården, där den äldre är 
jämlik och delaktig i sin vård, kan den äldres erfarenheter runt läkemedelsbehandlingen beskrivas 
för att finna bättre lösningar till en välfungerande läkemedelshantering och en ökad compliance. 
 

Syfte  
 
Syftet var att beskriva den äldre personens erfarenheter av sin läkemedelsbehandling med fokus 
på läkemedelshantering och compliance.  

 
 
Metod 
 
Design 
 
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats för att beskriva den äldre personens erfarenheter av 
den egna läkemedelsbehandlingen. Kvalitativ design har sitt ursprung i den holistiska traditionen 
och avser att undersöka levda erfarenheter för att få kunskap om ett ämnes innebörd och 
sammanhang (Beck & Polit, 2016; Henricsson & Billhult, 2012). För studien valdes en induktiv 
ansats. Detta innebär att empirin är utgångspunkten, där det utvalda ämnet studeras för att sedan 
kunna tillämpas i teorin. En deduktiv utgångspunkt innebär, i motsats till den induktiva ansatsen, 
att en teori prövas i empirin (Priebe & Landström, 2012). En induktiv ansats var lämplig eftersom 
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det saknades tillräckligt med kunskap om äldres erfarenheter av läkemedelsbehandling sedan 
tidigare.  
 
För datainsamlingen gjordes kvalitativa intervjuer. Det anses vara en lämplig metod att använda 
när syftet är att undersöka personliga erfarenheter (Danielsson, 2012). Materialet analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). Innehållsanalys är en metod som kan 
användas för att analysera data på ett systematiskt och replikerbart sätt för att uppnå ny kunskap 
(Elo & Kyngäs, 2007). 
 
 
Urval 
 
I studien var eftersträvan att deltagarna skulle ha olika egenskaper och genom detta bidra till 
heterogenitet i gruppen. Egenskaperna berörde till exempel kön, ålder, antal läkemedel och 
hjälpmedel för hantering av läkemedlen. Heterogenitet innebär att deltagarna innehar olika 
egenskaper till skillnad från homogenitet där alla deltagare innehar samma egenskaper (Beck & 
Polit, 2016). Inom kvalitativa metoder är det att föredra att deltagarna inte är en homogen grupp 
utan innehar olika kvalitéer och särskilda egenskaper. Genom att inkludera individer med olika 
erfarenheter ökar chanserna att fånga in olika perspektiv och erfarenheter kring det som ska 
studeras, vilket ger studien en ökad bredd och trovärdighet (Beck & Polit, 2016; Graneheim & 
Lundman, 2004; Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). För studien valdes därför ett 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att deltagare rekryteras där de är enklast att 
nå utifrån de begränsningar som undersökningen besitter (Beck & Polit, 2016).  
 
Äldre som var inskrivna i ett mobilt geriatriskt team och i en hemsjukvårdsverksamhet i södra 
Sverige blev tillfrågade om att delta i studien, efter att verksamhetscheferna och klinikcheferna gett 
sitt medgivande till att studien fick genomföras inom verksamheten (Bilaga 1). Personal inom 
respektive verksamhet var involverade i urvalsprocessen genom att utse lämpliga äldre att tillfråga 
om eventuellt deltagande. Med lämpliga avsågs i detta avseende att de gärna samtalade runt sina 
läkemedel och kunde tänkas ha mycket information som svarade upp mot studiens syfte.  
Inklusionskriterier var äldre personer över 65 år som var ordinerade minst ett läkemedel att inta 
dagligen och befann sig i sitt hem, i så kallat ordinärt boende, eller i särskilt boende. 
Exklusionskriterier var demenssjukdom eller kognitiv påverkan av annan orsak, samt om det fanns 
en vårdrelation mellan personen och de som utförde studien.  
 
För att försäkra sig om att de personer som valdes ut som lämpliga av personalen inte hade någon 
kognitiv påverkan kontrollerade personalen som hjälpte till med urvalsprocessen att det inte fanns 
någon demensdiagnos dokumenterad i journalen. De gjorde utöver detta även en egen bedömning 
huruvida det kunde tänkas finnas kognitiv påverkan av annan orsak, eftersom personalen kände de 
äldre sedan tidigare. Den utsedda personalen frågade de utvalda äldre om hen godkände att deras 
namn, adress och telefonnummer lämnas till ansvariga för studien. De äldre som tackade ja till 
detta och var intresserade av ett eventuellt deltagande i en studie fick ett informationsbrev (Bilaga 
2). Frågan om medverkan ställdes över telefon, några dagar efter att brevet lämnats. De äldre som 
tackade ja till deltagande fick bestämma en tid och plats för intervjun. Alla äldre valde att bli 
intervjuade i sitt hem. Någon av de tillfrågade tackade nej och någon som tackat ja blev inlagd på 
sjukhus innan intervjun hann utföras. Karakteristika för deltagarna presenteras nedan (Tabell 1). 
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Tabell 1: Karakteristika för deltagare i studien  

 Ålder Kön Rekryteringsplats Doseringshjälpmedel 
Stående 
ordinationer 

Vid-behovs-
ordinationer 

Deltagare 1 94 Kvinna Hemsjukvården Dosett 9 2 

Deltagare 2 89 Man Hemsjukvården APO dos 9 2 

Deltagare 3 85 Kvinna Hemsjukvården Dosett 10 2 

Deltagare 4 92 Kvinna Hemsjukvården Dosett 8 1 

Deltagare 5 81 Kvinna Hemsjukvården Dosett 10 3 

Deltagare 6 77 Man Hemsjukvården Dosett 12 10 

Deltagare 7 91 Man Mobilt geriatriskt team Dosett 11 11 

Deltagare 8 89 Kvinna Mobilt geriatriskt team APO dos 10 5 

Deltagare 9 88 Kvinna Mobilt geriatriskt team APO dos 9 6 

Deltagare10 87 Kvinna Mobilt geriatriskt team APO dos 15 1 

Deltagare 11 79 Man Mobilt geriatriskt team APO dos 27 7 

Deltagare 12 86 Kvinna Mobilt geriatriskt team Dosett 14 11 

Deltagare 13  88 Kvinna Mobilt geriatriskt team Dosett  17 7 

 
 
Datainsamling 
 
Definitionen av en intervju är att det ska finnas ett syfte med intervjun och det ska även finnas ett 
visst mönster av samspel som genom sitt specifika innehåll även utesluter visst innehåll (Kahn & 
Cannell, 1957). För studien användes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (Bilaga 
3). Att intervjuerna var semistrukturerade innebar förutom att de innefattade en intervjuguide, att 
frågorna var öppna och inte behövde tas i en viss ordning, utan de som intervjuade anpassade sig 
till vad som framkom i intervjun (Danielsson, 2013).  
 
Intervjusituationen började alltid med en inledande stunds småprat. De äldre påmindes om att 
undersökningen var konfidentiell och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Deltagarna 
tillfrågades också om det gick bra att deras läkemedelslista fanns tillgänglig under intervjun. Detta 
för att underlätta samtalet runt de olika läkemedlen. Alla utom en deltagare ville ha sin 
läkemedelslista med under intervjun. En deltagare önskade att hans hustru skulle vara närvarade 
under intervjun. Hustrun hade inga egna läkemedel, men var den som skötte om makens läkemedel 
genom exempelvis dosettdelning och hon delade under intervjun med sig av erfarenheter runt 
makens läkemedelshantering. Intervjuerna startades sedan med en öppen fråga: ”Kan du berätta 
hur du tänker runt det här med att ta dina mediciner?”  Frågan valdes eftersom det i samband med 
datainsamlingen är forskarens uppgift att försöka få deltagaren att rikta uppmärksamheten mot det 
aktuella ämnet som ska studeras. Deltagaren ska bli inbjuden i intervjun till att berätta om sina 
erfarenheter utan att känna sig utfrågad (Friberg & Öhlen, 2013). Uppmuntrande, reflekterande 
stödfrågor ställdes utifrån det den äldre berättade som svar på frågorna i intervjuguiden (Bilaga 3). 
Stödfrågor används för att förtydliga och uppmuntra berättandet samt att lyfta fram innebörden och 
att styra in mot studiens syfte (Persson & Sundin, 2013).  
 
Intervjuerna var 30–40 minuter långa och spelades in på mobiltelefoner. En intervju avvek 
tidsmässigt från de övriga då den pågick i 60 minuter. Denna intervju blev längre eftersom 
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deltagaren hade mycket som hen behövde samtala kring, såsom livshändelser och sin hälso- och 
livssituation. Sammanlagt genomfördes 13 intervjuer med äldre personer. 
 

 
Dataanalys  
 
Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ induktiv innehållsanalys. Analysen bygger på 
kontinuerliga abstraheringar av datainnehållet och sker i tre steg; förberedelse, organisering och 
redogörelse (Elo & Kyngäs, 2007). Förberedelserna började med att välja analysenhet, vilket i den 
här studien bestod av de 13 intervjuer som utfördes med äldre. Nästa steg av den förberedande 
fasen var att intervjuerna transkriberades ordagrant med hjälp av de inspelade ljudfilerna. Därefter 
lästes materialet flera gånger för att få en känsla av helheten och en djupare förståelse. Detta gjordes 
enskilt medan resterande del av analysen gjordes tillsammans av de två intervjuarna. Materialet 
organiserades sedan för att söka svar på frågan om erfarenheter kring äldres läkemedelsbehandling. 
De meningsbärande enheter som svarade mot syftet markerades i den transkriberade texten. Dessa 
meningsbärande enheter kopierades sedan och klistrades in i ett nytt Word-dokument. De 
meningsbärande enheterna skrevs sedan ut i pappersformat. Alla meningsbärande enheter från 
intervjuerna lästes och begrundades, vid flera tillfällen. De som hade liknande innehåll lades 
tillsammans och benämndes med en kod. Totalt bildades 54 koder.  
Koderna som framkommit granskades noggrant vid upprepade tillfällen, med fokus på likheter och 
skillnader för att sedan kunna delas in i olika subkategorier. Genom abstraktion av subkategorierna 
placerades sedan dessa under två kategorier. I (Tabell 2) visas exempel på den abstraherande 
processen från meningsbärande enhet till kategori. I det sista steget, redogörelsen beskrevs 
analysprocessen i text och intervjumaterialet sammanställdes till en text som utgör resultatet. 
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Tabell 2: Exempel på analys från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande enhet Kod   Subkategori   Kategori     

                    
"Man tänker ibland att varför 

Påverkar vardagen Känsla av besvikelse när   Riskerna som förekommer 
ska jag ta allting (läkemedlen), 

negativt.   det inte fungerar.   försvårar. 
såna där gifter. Varför har det blivit          
så? Men det har det ju…"                 

                    

"Men när dom säger att du ska ta den Det kan vara svårt      Riskerna som förekommer 

(medicinen) vid behov, det att veta när vid-behovs- Bristande hjälp och information. Försvårar. 

är inte så lätt för en människa läkemedel ska tas.       

att veta…"                 

                    

                    
"Jag hämtar dem där (medicinen Att kunna bidra Att få bidra med egna    Upplevd livskvalitet 

på apoteket). Då går jag dit. Då är värdefullt.  resurser.   ger följsamhet.   
får jag en promenad. Jag gillar             
inte att gå långt, men jag gillar              
att göra det jag kan och jag gillar              
att få komma ut och röra på mig."              
                    

                    
"Ja, men det är väl det att jag behöver              
inte gå till en distriktsläkare, till exempel. Tacksamhet över Personligt och nära stöd   Upplevd livskvalitet 

Och beställa tid och gå och vänta o på hjälptillgänglighet. ger trygghet.   ger följsamhet.   
det och hålla på och gå iväg någonstans             
utan jag är hemma. Det är ju det              
som är så underbart. Jag har ju aldrig              
mått så bra inom mig i och med              
att jag har alla läkarbesök och               
sådant här hemma."                 

 
 
Etiska överväganden 
 
Utgångspunkten för studien var de fyra forskningsetiska kraven som finns beskriva av 
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan studien påbörjades godkändes en ansökan om 
etikprövning i utbildningens etiska råd vid Jönköpings Universitet (Dnr SPÄ2017:3). 
Äldre människor är en utsatt grupp med risk för en nedsatt autonomi (Beck & Polit, 2016). Därför 
övervägdes riskerna och eventuell nytta av studien innan den påbörjades.  
 
Det fanns en risk för att intervjuerna skulle vara uttröttande för deltagarna. För att minska denna 
risk hade intervjuerna en tidsgräns på 30–40 minuter, om inte den äldre själv önskade att prata 
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längre. De äldre fick också information om att de fick avbryta intervjun när som helst utan att 
behöva uppge anledning. Intervjuerna utfördes enligt alla deltagares önskemål, i deras hem och på 
så sätt blev de inte uttröttade av att behöva ta sig någon annanstans.  
  
Läkemedelsbehandling kunde vara ett känsligt ämne att fråga om, speciellt om det av någon 
anledning fanns en bristande compliance. För att minska risken att de lämnade ut känslig 
information som de kanske egentligen inte ville ge ut, använde studien sig av semistrukturerade 
och öppna frågor i intervjuguiden (Bilaga 3). Att intervjufrågorna var öppna innebar att den äldre 
själv kunde välja vad hen ville berätta. Det togs också beslut om att varje intervju utfördes med 
enbart en intervjuare närvarande. Deltagare kan uppleva ett underläge om två intervjuare och en 
informant deltar vid intervjun (Henricsson, 2013). De som utförde intervjun lade inte heller någon 
värdering i den information hon fick, rörande den äldres läkemedelshantering. 
De som utför intervjun ska inta en öppen inställning och sätta sina egna värderingar åt sidan 
(Persson och Sundin, 2013).    
  
Det kunde också finnas svårigheter att förstå frågor och information, särskilt om frågorna och 
informationen var formulerade på ett avancerat sätt. Risken med att inte förstå frågor och 
information som gavs minskades genom att dessa var anpassade till äldre. Informationsbrevet 
(Bilaga 2) var anpassat till äldre genom att vara tydligt och kortfattat skrivet för att inte bli för 
detaljrikt och överväldigande. Informationsbrevet var utskrivet med stor text och dubbelt 
radavstånd.  
 
I informationsbrevet framgick även att studien var konfidentiell. Att en studie är konfidentiell 
innebär att obehöriga inte har möjlighet att identifiera deltagarna (Kjellström, 2013; Sandman & 
Kjellström, 2013). För att svara mot konfidentialitetskravet avidentifierades deltagarna när 
intervjuerna transkriberades. Insamlat material förvarades på datorer med lösenord och arkiverades 
slutligen på Hälsohögskolan i Jönköping. 
 
Eftersom de som skulle utföra intervjuerna själva arbetade inom verksamheten där studien utfördes 
utsågs kollegor inom andra områdesgrupper (där de som skulle utföra studien själva inte var 
verksamma) att utse eventuella deltagare till studien. Studien hade som ett exklusionskriterie de 
äldre som hade en vårdrelation med de som skulle utföra intervjuerna. Detta gjordes för att 
deltagarnas välmående har företräde framför studien och det kan hända att de två rollerna som 
utförare av undersökningen och respektive vårdpersonal hamnar i konflikt med varandra. Det kan 
också uppstå problem för den äldre att hålla isär rollerna som vårdpersonal som vårdare respektive 
forskare vilket kan leda till att hen känner sig tvingad att tacka ja till studien av rädsla för att vården 
annars skulle kunna påverkas (Kjellström, 2013; Sandman & Kjellström, 2013).  
 
Ytterligare ett exklusionskriterie var de äldre med en nedsatt kognitiv förmåga. Dessa exkluderades 
från studien eftersom det informerade samtycket inte enbart kräver att deltagarna ska få information 
om studien, utan även att de har förmåga att förstå denna information och fatta ett beslut 
(Kjellström, 2013; Sandman & Kjellström, 2013).  
 
Samtycke för deltagande gavs muntligt. Anledningen till detta var att en underskrift på papper kan 
ge en känsla av tvingande hos den äldre och detta kan i sin tur leda till att hen tycker det känns 
svårare att avbryta studien om han eller hon vill det (Sandman & Kjellström, 2013). Utifrån 
nyttjandekravet har insamlat material endast använts för examensarbetet.  
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Resultat 
 
Under analysen bildades två kategorier som svarade på syftet att beskriva äldre personers 
erfarenheter av sin läkemedelsbehandling med fokus på läkemedelshantering och compliance; 
Upplevd livskvalitet ger följsamhet samt Riskerna som förekommer försvårar. Kategorin upplevd 
livskvalitet ger följsamhet innefattade de fyra subkategorierna; Underlättar livet, Rutiner behövs, 
Personligt och nära stöd ger trygghet och Att få bidra med egna resurser. Kategorin riskerna som 
förekommer försvårar innefattade de fem subkategorierna; Känsla av besvikelse när det inte 
fungerar, Bristande hjälp och information, Hög ålder och sjukdom försvårar, Glömska och 
bristande motivation försvårar och Ju färre läkemedel desto bättre. Samtliga subkategorier och 
kategorier visas i figuren nedan (Figur 1). 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Presentation av kategorier och subkategorier 
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Upplevd livskvalitet ger följsamhet 

De äldres uppfattning var att läkemedelsbehandlingen gav dem livskvalitet. Detta medförde en 
vilja till följsamhet. Läkemedlen kunde ge livskvalitet genom att de gav lindring mot besvärliga 
symtom, de gav ett ökat fysiskt och psykisk välmående, en ökad ork och höll hälsan på en jämn 
nivå. Läkemedelsbehandlingen kunde också inge hopp om att få extra tid i livet och att kunna 
fortsätta leva på det sätt som var den äldres önskan, exempelvis att kunna bo kvar i sitt egna hem.       
Läkemedelsbehandlingen medförde även rutiner i livet. Att alltid inta läkemedel på samma sätt var 
något som underlättade hantering och compliance. Ett personligt och nära stöd runt 
läkemedelsbehandlingen, från vårdpersonal och anhöriga samt den äldres egna resurser bidrog 
också till en ökad livskvalitet och underlättade läkemedelshanteringen och följsamheten. 

 

Underlättar livet 

 
De äldre ansåg att läkemedel kunde underlätta livet. Läkemedel kunde minska lidande och ge ett 
ökat välmående. Compliance ökade när det fanns möjlighet att besvär minskade genom att inta 
läkemedel som bidrog till bättre fysiskt och psykiskt mående. Att exempelvis bli av med smärta, 
nedstämdhet eller kramp var en mycket god anledning till att följa sin ordination. Både läkemedel 
som användes vid behov och läkemedel som var en stående ordination kunde bidra till lindring. 
Det fanns en lättnad och tacksamhet över att läkemedel kunde ha den effekten. Besvärliga symtom 
kunde göra livet trist. Att då kunna inta läkemedel när detta inträffade gjorde livet lättare och 
uthärdligt. På så sätt ökade compliance när de äldre själva kunde känna av en förbättring. Humöret 
kunde också påverkas positivt av läkemedelsbehandlingen, på grund av att de blev av med 
besvärande symtom. Att vara utan sina läkemedel kunde påverka humöret till det sämre. Någon 
var även tacksam över att det fanns läkemedel mot ärftliga sjukdomar eftersom det medförde att 
den äldre kunde undgå att bli lika sjuk som sin förälder. 

 
Läkemedelsbehandlingen bidrog till att hälsan höll sig på en jämn nivå och förhindrade att deras 
sjukdomstillstånd kraftigt försämrades. Utan läkemedel kunde hälsan svikta plötsligt och detta 
upplevdes som att åka berg- och dalbana. Det var en trygghet att slippa dessa upp- och nedgångar. 
 

… Men alltså de (läkemedlen) de håller så jämn som möjligt. Så att jag inte åker 
på dem här topparna med till exempel ödem. 

                                                                                                                          (deltagare 9) 

De äldre erfor att läkemedelsbehandlingen också medförde att de hade mer ork, blev piggare, kunde 
hålla igång samt hängde med i det som livet medförde. Läkemedelsbehandlingen bidrog till att de 
kunde utföra önskvärda aktiviteter. Det fanns många gånger en önskan om att kunna må väl utan 
att behöva inta läkemedel, men på grund av sjukdom var inte detta längre möjligt. Det krävdes då 
livsvilja och en önskan om bättre livskvalité för att ändå inta sina läkemedel. Vinsterna överglänste 
nackdelarna eftersom livet blev till det bättre.  

De äldre beskrev en tilltro till läkemedelsbehandlingen och det fanns en upplevelse av att den var 
bra för hälsan. De kände också tilltro till att den kunde förhindra försämring. Ifall den äldre gick 
och ramlade kunde exempelvis behandling mot osteoporos förhindra att skadan blev alltför 
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förödande. Någon uttryckte att ifall hen skulle bli sämre i sin hälsa berodde inte detta på läkemedlen 
utan på den äldre.   

Läkemedelsbehandlingen gav många gånger de äldre hopp. Det kunde exempelvis vara hopp om 
ett längre liv. De uttryckte det som att läkemedlen kunde ge dem lite bonustid i livet. Att 
läkemedlen gav bättre hälsa kunde också ge hopp om att kunna få leva kvar på det sätt som var 
önskvärt, till exempel att kunna bo kvar hemma. Läkemedelsbehandlingen gav möjlighet att få leva 
och vara med om saker, vilket bidrog till att de kunde se framåt. Någon intog läkemedel med hopp 
om att bli frisk från sina sjukdomar.  

Det blir så mycket bättre. Jag klarar mig ett tag till i alla fall sen så får vi se. Jag bor kvar 
här hemma. 

                                                   (deltagare 8) 

 

Rutiner behövs 
 

Att vara ordinerad läkemedel innebar att ha rutiner som blev en levnadsvana, ett sätt att hålla sig 
igång. Eftersom hög ålder och sjukdom satte stop för många aktiviteter blev 
läkemedelsbehandlingen ett tillskott i vardagen för att ändå vara aktiv.  

Att alltid inta sina läkemedel på samma sätt, vid samma tid gjorde att de kom ihåg att ta sina 
läkemedel. Rutinerna underlättade därmed läkemedelshanteringen och förbättrade compliance. 
Ofta bestod rutinen i att ta läkemedlen ihop med en måltid, på samma sätt varje dag.  

Jag går upp, tar mina mediciner innan jag ska äta frukost.  […] Jag måste ta dom till 
frukost, annars glömmer jag bort dom. 
                                                                               (deltagare 7) 

Det kunde också handla om att ha som rutin att räkna sina läkemedel innan de stoppades i munnen, 
för att försäkra sig om att det var rätt antal tabletter som intogs. De som delade sin dosett själva 
hade också en rutin för att det skulle bli rätt. Att ha tillgång till hälso- och sjukvården på det sätt 
som den äldre var van vid bidrog också till trygghet.  

Det var inte nödvändigtvis så att den äldre upplevde att hen var tvungen att anpassa sig efter sin 
läkemedelsbehandling och de rutiner denna medförde. Någon uttryckte det som att nuförtiden hade 
hen ändå inget annat att göra än att sköta sig själv. I början när läkemedelsjusteringar gjordes kunde 
osäkerhet uppstå, med rädsla för biverkningar. Det blev då ett avbrott i de vanliga rutinerna. Men 
sedan kunde den äldre känna tacksamhet att hälso- och sjukvården hade justerat 
läkemedelsbehandlingen för att maximera de positiva effekterna. Rutiner kring 
läkemedelshantering och administrering skapade också trygghet och i likhet med 
läkemedelsjusteringar kunde avbrott i dessa rutiner bidra till osäkerhet. Detta kunde exempelvis 
beröra övergång från dosett till APO-Dos. 

Det var hon (sjuksköterskan) som kom hem till mig förut (som tipsade om APO-Dos). Sen 
så talade hon om hur det skulle bli. Då var jag lite orolig och tänkte att, ska jag klara av 
allting hon berättar nu, allting. Hon sa att det är ingenting du behöver ha bekymmer för. 
Det har det ju inte varit. 
                                             (deltagare 10)  
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Personligt och nära stöd ger trygghet 

 
För att läkemedelsbehandlingen skulle fungera behövdes hjälp och stöd från hälso- och sjukvården 
samt närstående. Hälso- och sjukvårdens kunskap gav trygghet i läkemedelsbehandlingen. När det 
fanns en tillit för vårdpersonalen ökade tryggheten till läkemedelsbehandlingen, vilket påverkade 
compliance positivt. Att vara ordinerad många läkemedel var inte önskvärt, men då det fanns en 
tillit till den som hade ordinerat kunde detta ändå accepteras. 

Men i och med att jag har den tilliten jag har till dem som begriper det hela så är det inte 
några betänkligheter hos mig att ta dom (läkemedlen). Därför att jag vet att jag har inte 
ett piller i onödan. För både dialogen och förtroendet vi har för varandra. 

                                                                                                                                                                    (deltagare 11)      
Både läkare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal kunde anses ha en god kunskap runt den äldres 
läkemedelsbehandling och läkemedelshantering, vilket gav en upplevelse av att de inte intog 
onödiga läkemedel eller fick fel läkemedel vid administrering. De äldre beskrev att de upplevde att 
det fanns en tanke bakom läkemedelsbehandlingen och att läkaren såg till att läkemedel inte 
interagerade innan något nytt läkemedel sattes in. Detta skapade trygghet. När sjuksköterskan 
delade dosett eller hemtjänsten tilldelade läkemedel visste de att det blev ordentligt gjort. 
Engagerad hälso- och sjukvårdspersonal som tog sig tid att lyssna runt frågor om läkemedlen 
skapade stor tacksamhet. Personalen upplevdes som mycket trevlig och vänlig och de äldre kände 
att de kunde fråga om allt. Att ha vårdpersonal som kände igen den äldre och hens livssituation 
sedan tidigare skapade en stor trygghet.  

Sen är det en sån underbar sköterska, XXX (namn), som jag haft hela tiden. Och det är 
värdefullt att få ha samma! […] Hon vet precis om…om mina oroligheter känner hon till 
nu. 
       (deltagare 6) 

Ett stöd som fanns nära till hands underlättade läkemedelshanteringen. Att enkelt kunna komma i 
kontakt med vården, genom telefon eller besök gav också till en känsla av trygghet. De kunde på 
så sätt få svar på frågor de hade runt sina läkemedel, utan att det blev allt för komplicerat. Att besök 
av läkare eller sjuksköterska skedde i de äldres hem, och att de inte behövde ta sig till vårdcentral 
eller sjukhus underlättade vardagen.  

Att få läkemedel delade i dosett av sjuksköterska underlättade läkemedelshanteringen genom att 
hanteringen blev smidigare. Sjuksköterskan delade ibland stora läkemedel på mitten innan hon lade 
dem i dosetten, för att den äldre lättare skulle kunna svälja dem. Sjuksköterskans besök kunde 
också bidra till en regelbunden social kontakt, vilket upplevdes som positivt. Det skapade ett roligt 
inslag i vardagen. Den äldre fick då möjlighet att samtala med någon och kunde ställa frågor runt 
läkemedlen. Frågorna kunde exempelvis röra läkemedelseffekter eller biverkningar, vilket sedan 
kunde underlätta läkemedelshanteringen för den äldre. De äldre erfor att det var viktigt att få dela 
upplevelser och erfarenheter runt läkemedelsbehandlingen med andra människor. Det kunde vara 
både vårdpersonal eller närstående de delade eller önskade att få dela erfarenheter med. 

Närstående spelade en stor roll för de äldre gällande läkemedelshanteringen. De hjälpte bland annat 
till med att hämta läkemedel på apoteket, dela dosett eller administrera olika läkemedel, vilket var 
ett stort stöd som underlättade vardagen och gav trygghet. 
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Att få bidra med egna resurser 
 

Att bidra praktiskt runt läkemedelsbehandlingen var värdefullt och önskvärt. De äldre ville göra 
det de själva hade förmåga att göra. Det kunde exempelvis vara att dela sin dosett själv eller hämta 
läkemedel på apoteket. Egna resurser kunde också innefatta att ha kunskap kring sin 
läkemedelsbehandling och detta var önskvärt, eftersom kunskapen bidrog till att den äldre då lättare 
kunde hantera sina läkemedel. Många var väl insatta i varför de åt ett visst läkemedel och det fanns 
en nyfikenhet runt läkemedelsbehandlingen. Att besitta kunskap om när vid-behovs-läkemedel 
skulle tas gav självständighet och trygghet och underlättade därmed läkemedelshanteringen och 
förbättrade compliance. 

Överlag upplevde många äldre inga bekymmer med att få i sig sina läkemedel och det var värdefullt 
att få i sig läkemedlen på ett enkelt sätt. Dels att kunna få upp burkar och förpackningar och dels 
att kunna svälja ner läkemedlen utan bekymmer. Att svälja ner läkemedel var lättare när de inte var 
för stora.  

När det fanns svårigheter med att inta sina läkemedel fick de äldre hitta på egna lösningar för att få 
det att fungera. Med hjälp av dessa egna lösningar förbättrades compliance. För att undvika att 
glömma någon dos hade de olika lösningar för att påminna sig själva. Det kunde vara att ett alarm 
på mobiltelefonen ringde eller att det kom upp en påminnelse på surfplattan när det var dags att 
inta läkemedel. Det kunde också vara att klistra upp APO-Dospåsen på en dörr, där den blev synlig. 
När det var svårt att svälja läkemedel kunde en egen påkommen lösning vara att inta läkemedlen 
tillsammans med mat eller en tesked yoghurt. Det kunde också vara att använda en griptång för att 
få i sig sin inhalation via nebulisator. Vissa av de äldre som glömde en läkemedelsdos exempelvis 
vid lunch, löste detta genom att ta lunchmedicinen när de kom på att den missats, även om det var 
på kvällen. Sedan flyttade de fram tiden då de intog kvällsdosen, för att inte inta läkemedlen för 
tätt.  

De äldre hade även egna lösningar till att hantera läkemedelsbiverkningar. Framför allt handlade 
lösningarna om att anpassa sig efter biverkningarna.  

Vilken tablett det är som gör mig yr i mössan det vet jag inte. Men jag har blivit betydligt 
försiktigare. Men annars går det bra. […] Jag har ju varit en väldigt aktiv människa. Det 
kan jag inte vara nu, utan det blir en bok, nu blir det musik, nu blir det korsord. 
                                                                                                                                                      (deltagare 13) 

Läkemedelsbiverkan kunde också hanteras genom att tänka på att det är fler som hade det på samma 
sätt. Det fanns även erfarenheter av att biverkningar ibland kunde vara något positivt. Ett läkemedel 
kunde då intas för att den äldre ville få nytta av läkemedlets biverkan, istället för dess verkan. Vissa 
av de äldre använde exempelvis smärtstillande läkemedel (Alvedon) eller klådstillande läkemedel 
(Tavegyl) för att somna. Detta var alltså ett medvetet val att inta läkemedel på ett annat sätt än hur 
läkaren ordinerat dem.  
 
Läkemedelsbehandlingen krävde planering för att hanteringen och följsamheten skulle fungera. De 
äldre behövde ha framförhållning och planera att alla läkemedel fanns hemma och att de blev 
uthämtade från apoteket. Kosten krävde också planering vid behandling med vissa läkemedel, 
framför allt Warfarin, för att inte PK-värdet skulle påverkas negativt. Någon som behandlades med 
Warfarin hade en planering runt kosten i den grad att hen såg detta som en livsstil. Den äldre hade 
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provat sig fram till vilken kost som kunde ätas för att inte PK-värdet skulle påverkas och åt sedan 
samma frukost och kvällsmat dagligen. När vätskedrivande behandling, till exempel Furosemid 
var ordinerad krävdes också en noggrann planering, framför allt i samband med att den äldre skulle 
gå bort. Detta för att undvika stora urinmängder på fel platser. Det kunde också handla om att hinna 
driva ur vätskan ur kroppen innan hen skulle bort, för att undvika trötthet och andningspåverkan 
när hen var bortbjuden. När de äldre skulle bort behövde de också planera för att läkemedelsintaget 
skulle fungera utanför hemmet, genom att se till att alla läkemedel blev medpackade. Det kunde 
även behövas planering och framförhållning för att komma i kontakt med vårdpersonal och ställa 
frågor runt läkemedelsbehandlingen.  
 
Läkemedelsbehandlingen krävde eftertänksamhet, uppmärksamhet och vana när ett läkemedel 
byttes till ett synonympreparat. De erfor inga bekymmer med detta, förutsatt att de kunde läsa 
tydligt på burken vilket läkemedel som var utbytt eller att det fanns någon de kunde fråga.   
 
Det fanns erfarenheter av att doseringshjälpmedel som APO-Dos och dosett underlättade 
läkemedelshanteringen. Många upplevde att den största fördelen med APO-Dosen var att inte 
behöva hålla reda på när läkemedel var på väg att ta slut, utan att allt regelbundet kom färdigt för 
två veckor. APO-Dos underlättade också äldres hantering av läkemedlen genom att de slapp hålla 
reda på en mängd olika läkemedelsburkar. Det antogs också vara smidigare för hemtjänsten och 
anhöriga att hämta en färdig rulle varannan vecka än att behöva hämta läkemedel i burkar. 
Ytterligare en fördel med APO-Dos var att dospåsarna var märkta med datum och klockslag för 
intag, vilket underlättade läkemedelshantering och compliance. Någon tyckte det var lugnare att ha 
APO-Dos jämfört med dosett. Hen upplevde det krångligare att det skulle komma en sjuksköterska 
och dela läkemedlen i dosetten och att det var lugnare med APO-Dos.  
 

Riskerna som förekommer försvårar  

Det framkom att äldres läkemedelsbehandling innefattade flertalet risker som kunde försvåra 
läkemedelshantering och compliance. Dels kunde det många gånger uppstå en besvikelse när 
läkemedlet inte hade den utlovade effekten eller gav upphov till besvärliga biverkningar. Det 
uppstod också risker i samband med den hjälp från hälso- och sjukvården som behövdes runt 
läkemedlen. Detta var framför allt gällande när hjälpen utfördes av personal som inte kände den 
äldre sedan tidigare, hjälpen var svårtillgänglig eller när det funnits brister i samband med hjälpen 
vid tidigare tillfällen. Bristande information gav en brist på kunskap, som många gånger kunde 
vara frustrerande och leda till att den äldre inte visste hur, när eller varför ett läkemedel skulle intas. 
Riskerna gav därmed en försämrad compliance. Läkemedelshanteringen och compliance 
komplicerades ytterligare av hög ålder och sjukdom samt bristande motivation och glömska. 
Överlag erfor de äldre att ju färre läkemedel de behövde inta, desto bättre. Detta kunde bland annat 
resultera i att de inte sökte hjälp för nytillkomna symtom eftersom de redan tyckte de hade för 
mycket läkemedel.  

 

Känsla av besvikelse när det inte fungerar 
 

Läkemedel kunde vara ineffektiva på grund av att de inte fungerade som behandling samt gav 
biverkningar. Trots detta var de äldre av den uppfattningen att de ändå var i behov av att inta dessa 
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läkemedel för att inte gå miste om de positiva effekterna det ändå kunde ha att fortsätta med 
behandlingen. Läkemedel intogs därmed för säkerhets skull. Att läkemedelsbehandlingen 
upplevdes ineffektiv kunde också bero på att det inte fanns läkemedel mot tillstånd som upplevdes 
besvärliga, framför allt trötthet. Symtom som smärta och klåda kunde delvis lindras av 
läkemedelsbehandlingen, men de äldre önskade att det hade funnits läkemedel med fullgod 
symtomlindring. Någon uttryckte att läkemedelsbehandlingen kändes meningslös eftersom den 
ändå inte skulle leda till att hen blev botad. Viljan till följsamhet försämrades därför. 
 

Det fanns erfarenheter hos de äldre av att när de påbörjade en behandling med ett läkemedel, hade 
detta god effekt i början, men att effekten sedan avtog över tid. När effekten avtagit kunde ibland 
trötthet uppstå istället. Detta påverkade livet negativt och gav en känsla av besvikelse.  
Informanterna hade förutom trötthet, även erfarenheter av biverkningar som yrsel och 
balanspåverkan, förstoppning, diarré, kognitiv påverkan, muntorrhet och en känsla av att kroppen 
hamnade i ett slags fokuserat stresstillstånd.  

Ja… det blir som en chock i kroppen (av Alvedon). Innan det lägger sig. […] Ja… man 
blir lite fokuserad. Och jag har väl den där starkare Alvedonen? […] Sen kommer 
problemet. Att man blir lite fokuserad. 

                                                                                         (deltagare 2) 
 

Trötthet var en av de läkemedelsbiverkningar som erfors mest besvärande. Den upplevdes extra 
besvärlig om den äldre tidigare hade varit en aktiv person. 
 

Ja… Jag orkar inget vet du (på grund av trötthet av sin läkemedelsbehandling). Och sen 
har jag väl vart… rätt så impulsiv och jobbat i mitt liv så att… det är nästan det värsta för 
mig, det här att jag inte kan hänga med. Och då försöker jag och då med en gång alltså så, 
jag orkar inte… 

                                                               (deltagare 6) 

 

Det dagliga livet kunde också påverkas av läkemedelsbiverkningar genom att de inte fick köra bil 
efter behandling med narkotikaklassade läkemedel. Någon hade svårt att ta sig till sängen på 
kvällen då hen blev så ostadig efter intag av ett visst läkemedel (Gabapentin). Ytterligare någon av 
informanterna erfor att läkemedlen påverkade hen i så hög grad att de sågs som ett gift. 
    

”Jag går upp och äter min frukost, och så får jag ta fram mina mediciner och så radar jag 
upp dem här. När jag har ätit det och tagit gifterna så går jag och lägger mig och vilar lite 
till och då gör dom verkan under tiden i kroppen. Så jag blir mycket tröttare egentligen 
många gånger.” 

                                                                      (deltagare 10) 

 
Biverkan, som exempelvis trötthet, kunde upplevas som underligt eftersom 
läkemedelsbehandlingen hade pågått ett tag, därmed borde kroppen ha vant sig. De äldre funderade 
ibland över ifall de skulle bli piggare om de slutade med sina läkemedel.  
 
Vissa av de äldre hade erfarenhet av att sluta inta ett visst läkemedel som de inte var nöjda med. 
Ibland justerades läkemedelsbehandlingen på egen hand, medan andra tog kontakt med hälso- och 
sjukvården innan justeringen gjordes. Att behandling med ett visst läkemedel avslutades kunde 
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bero på läkemedelsbiverkningar eller att de uppfattade läkemedlet som olämpligt, onödigt eller att 
effekten hade avtagit och inte var lika påtaglig som i början av behandlingen. Justerades 
läkemedelsbehandlingen kunde det sparas en ask med det utsatta läkemedlet, att ha tillgodo för 
säkerhetens skull, i fall behov skulle uppstå att behöva ta det igen. Någon av de äldre som upplevt 
kraftiga biverkningar av ett visst läkemedel och avslutade behandlingen, sparade sedan asken som 
påminnelse om vilken medicin det var som hen hade mått dåligt av. De flesta av de äldre som 
justerade läkemedlen på egen hand informerade vårdpersonalen om detta efteråt. Det fanns också 
någon äldre som hade erfarenhet av att det var besvärligt att justera läkemedel, som helst undveks 
eftersom hen inte visste om det skulle bli bättre av det.  
 
 
Bristande hjälp och information 
 
Samtidigt som de äldre erfor att stöd från omgivningen behövdes för att läkemedelsbehandlingen 
och läkemedelshanteringen skulle fungera, kunde hjälpen från hälso- och sjukvården också 
innebära något negativt och riskfyllt. Det kunde ibland finnas en misstro till vårdpersonalen som 
hjälpte de äldre med läkemedlen eftersom de kände att de inte alltid kunde lita på att hälso- och 
sjukvårdspersonalen gjorde rätt. Misstron var oftast orsakad av tidigare felaktigheter i 
läkemedelshanteringen.  

Och en dag hade hon lagt två kortisontabletter så då kom det med en för mycket där. […] 
Så jag litar inte riktigt på henne! 
                                                              (deltagare 1) 

Erfarenhet av tidigare felaktigheter resulterade i noggrant räknade av tabletterna innan intaget. Det 
fanns en förvåning över att det kunde bli fel i dosetten, det var svårt att förstå hur det kunde bli så. 
Någon av de äldre hade även erfarenhet av att det blivit fel antal läkemedel i APO-Dosen. Detta 
resulterade också i noggrann kontroll av antalet tabletter innan intag. 

Att ha många olika personer från hälso- och sjukvården involverad runt läkemedelsbehandlingen 
och läkemedelshanteringen skapade en otrygghet. Det kunde bland annat röra sig om när den äldre 
var inlagd på sjukhus och fler läkare än hens ordinarie läkare blev involverade i 
läkemedelsbehandlingen. Då fanns det en oro för att läkare som inte kände den äldre sedan tidigare, 
skulle justera läkemedlen på ett sätt som inte var lämpligt.  

Det jag är räddast för mot allt att tappa bort, det är Kaleoriden. Den måste jag ha 
varenda dag. För dom satte ut den när jag låg inne för njurarna. […] Det resulterade i 
att jag tio dagar senare fick ett hjärtstopp. 
                                                                                (deltagare 13) 

Det kunde också handla om att den ordinarie personalen, som den äldre kände sedan tidigare, hade 
semester vilket gjorde att det blev mycket ny personal samtidigt. 

Nu till exempel så är det ju mycket skolungdomar som jobbar inom hemtjänsten, och då 
blir jag lite ängslig och undrar om de kommer ihåg det att de ska hämta detta (läkemedel 
på apoteket) nu. Så då går jag och grunnar på det lite. Men jag blir inte sådär vansinnigt 
nervös, det blir jag inte. Men jag funderar lite ibland. En sitter där och grunnar och har 
sig. 
        (deltagare 9) 
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Det fanns erfarenhet av att den vårdpersonal som hade hand om läkemedelsbehandlingen kunde 
vara otillgänglig och svåråtkomlig. Framför allt gällde detta läkarna, eftersom det var sällan de 
äldre kom i kontakt med dessa. När de träffade läkaren och hade frågor runt 
läkemedelsbehandlingen upplevde de äldre att det skulle gå fort. Uppföljning och utvärdering av 
läkemedelsbehandlingen efterfrågades. Det ansågs vara viktigt att utvärdera läkemedel som satts 
in för att inte inta för många eller onödiga läkemedel. Vissa av de äldre var osäkra på hur länge en 
viss sorts läkemedelsbehandling skulle pågå. De svar som kom från hälso- och sjukvården 
uppfattades som svävande och otydliga. Det fanns ibland också en osäkerhet om vårdpersonalen 
hade tid att utvärdera deras läkemedel. 

Det fanns också de som hade behövt vänta länge på att få rätt läkemedelsbehandling, vilket 
upplevdes stressande. 

Några av de äldre hade erfarenheter från situationer när hjälpen från vården helt hade uteblivit. Det 
kunde röra sig om att sjuksköterskan tagit fel dag på dosettdelning, vilket resulterat i att den äldre 
gick och väntade och blev nervös innan situationen slutligen löste sig. Den äldre beskrev att detta 
var hemskt. Det kunde också handla om att hemtjänsten lovat att hämta ut läkemedel på apoteket, 
men att detta sedan missades. Detta hade resulterat i att den äldre fick vara utan ett visst läkemedel 
över en helg, vilket i sin tur orsakade att hen fick ont och blev darrig.  

Hjälp med läkemedelshanteringen kunde vara ett nödvändigt ont eftersom de äldre kände sig 
tvungna till att godta hjälpen, eftersom de inte klarade av att dela sina läkemedel i dosett eller inta 
dem på egen hand. Att hjälpen kostade pengar bidrog också till att de önskade att de kunde klarat 
läkemedelshanteringen på egen hand. 

De äldre saknade i vissa fall tydlig information runt sina läkemedel. De upplevde att informationen 
de fått var bristande eller motsägande. I vissa fall hade de inte fått någon information alls, vilket 
de upplevde som dåligt. Att få bristande information runt läkemedlen kunde göra att de inte visste 
om läkemedlen de intog egentligen var nödvändiga. De kunde ställa sig frågan om de lika gärna 
kunde vara utan behandlingen. 

Nej, de gör ju inte det (botar). I längden kanske det är bra att ta dem (läkemedlen)… jag 
vet inte…                          

                                (deltagare 7) 
 

Det fanns också äldre med erfarenhet av att de inte visste vad de åt för läkemedel eller varför de åt 
ett visst läkemedel. Denna kunskapsbrist upplevdes ibland frustrerande. 
 

    Ja, Folacin. Vad är den för? Jag är inte klok på detta! 
                                                                                                                        (deltagare 5) 

Det kunde vara svårt att veta när vid-behovsläkemedel skulle intas. Det kunde också vara svårt att 
veta vilket vid-behovs-läkemedel som skulle intas om det exempelvis fanns olika läkemedel att ta 
vid behov mot smärta och det kunde vara svårt att veta hur mycket läkemedel som skulle intas vid 
behov, exempelvis vätskedrivande vid bensvullnad.   

I något fall hade läkemedel satts ut helt utan att den äldre blivit informerad om detta. Detta hade 
gjort hen upprörd. Någon hade också blivit insatt på läkemedel, utan att veta varför. Den enda 
informationen hen fått var att läkemedlet skulle intas morgon och kväll. De äldre ställde sig 
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frågande till att de fick så pass bristande information eftersom läkaren som ordinerade hade 
kunskapen runt läkemedlet och på så sätt borde det vara enkelt för hen att informera. 

Bland de första gångerna i den här ögonhistorien, då säger doktorn att; det är bara att 
åka hem och fortsätta med ögondropparna. Men det reagerade jag emot sen. Jag visste ju 
inte hur många droppar. Jag kunde ju haft mål i mun och frågat, hur många droppar ska 
jag ta? För sen när jag fick återfall och blev dålig i ögonen då säger damen därinne på 
ögonmottagningen i telefon; ja men det ska du ju hålla på med tätt, tätt, tätt så att du 
kommer igång. Visste inte jag! […] Det hade varit så enkelt för honom att säga det, du 
kan ta upp till tio om dagen. Han är ju doktor och ordinerar ju! 
                                                                                                                           (deltagare 3) 

Det framkom även osäkerhet kring ifall ett visst läkemedel kunde vara lämpligt i samband med 
vissa sjukdomstillstånd och ifall ordinarie läkemedel skulle trappas ned när vid behovs-
ordinationer hade god effekt. Ibland kunde de erfara att en läkemedelsindikation kunde vara oklar 
och motsägande. 
 

Det står på den här tabletten, Enalapril, att det ska motverka hjärtsvikt. Det tycker jag är 
lite konstigt… Jag har ju redan hjärtsvikt, och det går ju inte att bota eller motverka. 

                                                                                                                                                                       (deltagare 7)    

 
Många gånger fanns en osäkerhet huruvida de symtom och tillstånd de upplevde berodde på 
läkemedelsbiverkan eller på ålderdom och sjukdom. Framför allt var det svårt att avgöra om trötthet 
var en biverkan av läkemedel eller tecken på ålderdom. Vissa äldre hade även funderingar på om 
yrsel var en läkemedelsbiverkan eller om denna berodde på andra orsaker. 
 
 
Hög ålder och sjukdom försvårar 
 

En erfarenhet som framkom var att hög ålder och/eller sjukdom kunde försvåra 
läkemedelsbehandlingen och framför allt den egna hanteringen av läkemedlen. Som försvårande 
omständigheter beskrevs att de upplevde sig trånga i halsen, hade nedsatt syn samt hade 
känselnedsättning i fingrar och händer. Att de äldre kände sig trånga i halsen medförde att det blev 
komplicerat att svälja läkemedlen. Större tabletter var extra svåra att få ner. En nedsatt syn 
försvårade också compliance genom att läkemedel kunde missas att intas, då de äldre inte såg dem.  

Jag har också problem med synen, så jag ser inte så bra när jag ska dela dosetten. Ibland 
missar jag att ta tabletter ur dosetten för jag ser dom inte. […] jag upptäcker oftast på 
kvällen att det ligger kvar tabletter som jag inte tagit och då är det för sent. 
                                                                                                                                                (deltagare 7)   

Flytande läkemedel var svåra att dosera för de som såg dåligt. Någon av de äldre hade ett flytande 
läkemedel som hen inte intagit någon gång, eftersom doseringstexten på flaskan var så liten att hen 
inte kunde läsa den alls. Att ha nedsatt känsel i fingrar eller händer fick konsekvenser som att den 
äldre inte kunde dela sin dosett själv, utan fick be sjuksköterska om hjälp med detta. 
Känselnedsättning resulterade också i att läkemedelsburkar blev svåröppnade. Framför allt var det 
svårt att få upp burken när den var ny och inte hade varit öppnad tidigare.  
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Men en del (läkemedelsburkar) är ju precis låsta. Och fy! […] Ja, då ska du tänka hur det 
är när man inte känner fingrarna och sådär. Då går det inte! 
                                                                                                                      (deltagare 1) 

Om de äldre befann sig utanför sitt hem, blev det extra komplicerat att kunna inta sina läkemedel. 
De hjälpmedel som de använde sig av i hemmet fanns då inte tillgängliga. Med hjälpmedel menas 
exempelvis yoghurt, för att kunna svälja läkemedlen eller de glas som användes hemma. I vissa 
fall hindrade läkemedelsbehandlingen den äldre från att gå bort eller resa, eftersom hen tyckte att 
läkemedelsintaget då blev för komplicerat.  

Att få hem sina läkemedel från apoteket kunde vara svårt för de äldre. Framför allt handlade det 
om att det var svårt att fysiskt ta sig till apoteket. Vissa gick själva till apoteket, vilket kunde vara 
svårt när vägen dit hade uppförsbackar. Andra åkte med färdtjänst, vilket också upplevdes 
bekymmersamt på grund av färdtjänstens väntetid. Väntetiden, innan det blev den äldres tur på 
apoteket, kunde också vara påfrestande. Någon tyckte också det var jobbigt att gå ut bland andra 
människor de dagar hen inte mådde väl. När läkemedel hämtades på apoteket fanns en oro för att 
träffa på någon bekant och att den äldre skulle upplevas som trött. Att apoteket inte alltid hade det 
läkemedel den äldre behövde i lager komplicerade också läkemedelshanteringen, eftersom hen då 
blev tvungen att åka tillbaka extra för att få hem det specifika läkemedlet.  

…det är ju vattentabletterna. När dom (apoteket) inte har dom, vad finns att göra då? Jo, 
då får jag ju vara utan. Men det har ju inte hänt för de tar ju hem och beställer, så får vi 
åka efter då igen. Det är ju nackdelen, att man får åka in extra och hämta. 
                                                                                                                                                   (deltagare 12) 

De äldre upplevde också att det var mycket papper och text som följde med läkemedelshanteringen. 
Ibland hade det hänt att den äldre tagit med sig fel papper till apoteket.  

 

Glömska och bristande motivation försvårar 
 

Det var lätt hänt att en läkemedelsdos blev glömd. Läkemedel kunde glömmas trots att den äldre 
ställt fram läkemedelsburken eller ställt ett alarm på mobiltelefonen som påminnelse. Att befinna 
sig på en annan plats än i hemmet var något som gjorde att läkemedel glömdes oftare. Ibland 
glömdes läkemedlen för att den äldre inte kände något behov av dem. 

Symbicorten, den glömmer jag för det mesta, […] …jag känner oftast inte behov av den. 
Ibland så tänker jag visst ja, jag skulle ju ta den med. Doktorn tyckte jag skulle ta den. Då 
kanske jag kommer ihåg att ta den, den kvällen. Men ofta så kommer jag inte ihåg den. 
                                                                                                                                                       (deltagare 13) 

Någon beskrev även att hen ibland medvetet ”glömde” att ta ett visst läkemedel för att de inte 
tyckte om det specifika läkemedlet.  

Att glömma bort läkemedel kunde i vissa fall innebära direkta konsekvenser. Om vätskedrivande 
läkemedel missades på dagen intogs dessa ibland på kvällen istället. Detta gjorde att den äldre fick 
springa och kissa nattetid och nattsömnen blev störd. Någon hade glömt att inta sina 
kortisontabletter, vilket resulterade i att sjuksköterska fick ge kortison intravenöst. Det fanns också 
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äldre som tänkte att det inte var hela världen om en dos missades, de skulle inte avlida för den 
sakens skull ändå, utan då skulle det bero på något annat.  

De äldre beskrev att deras läkemedelsbehandling hade underlättats, om de inte hela tiden behövde 
tänka på att komma ihåg att ta läkemedlen. 
  

Ju färre läkemedel desto bättre 
 

Det fanns erfarenhet av att ju färre läkemedel som intogs, desto bättre. Det fanns både en rädsla för 
att inta onödiga läkemedel och för att inta för många läkemedel. Rädslan för att inta för många 
läkemedel kunde leda till att de inte ville be om läkemedel mot något nytt symptom som 
uppfattades besvärligt. Detta på grund av att den äldre tyckte att hen hade för mycket läkemedel 
som det var redan. Många uttryckte att det hade varit skönt att slippa läkemedlen helt och hållet 
och att allt hade varit som förr när de inte intog några läkemedel alls. En del ifrågasatte också om 
de var tvungna att inta de läkemedel de redan fått ordinerade, då de tyckte att de hade alldeles för 
mycket läkemedel. 
 

Någon erfor att det var skamfullt att behöva inta många läkemedel och framför allt 
narkotikaklassade läkemedel. Hen undvek därför att tala om läkemedelsbehandlingen med bekanta. 

Jag hade mycket energi tidigare och tyckte att det var så roligt att göra så mycket, men… 
Men, ja, jag redogör inte hela den här historien (om läkemedelsbehandlingen och 
insättning av narkotikaklassade läkemedel), men jag säger till folk att jag är trött (numera). 
Ja, men att du är trött, men du är ju 85 år! Ja, ja… säger jag då. […] Om du visste vad den 
här värken… det var därför jag fick den där morfinen och tyckte usch, knarkare. […] Nej, 
det tycker jag inte om. 

                                                                                              (deltagare 3) 

Läkemedel kunde vara ett nödvändigt ont och något som var tvunget att behöva inta och stå ut med. 
Ibland kunde erfarenheten riktas mot särskilda läkemedel med besvärliga bieffekter, särskilt 
vätskedrivande kunde uppfattas som ett nödvändigt ont. Någon gav uttryck för att inte vilja ha så 
mycket läkemedel, men att dessa var ett pris man fick betala för att bli gammal. 
Läkemedelsordinationer var regler som skulle följas. När en läkemedelsordination väl hade blivit 
insatt var det svårt att få den avskriven på grund av att behovet av att inta läkemedlet inte skulle 
försvinna.  

De äldre hade erfarenhet av att läkemedelsbehandling i viss mån kunde ersättas av icke-
farmakologisk behandling. Detta var också önskvärt. Den icke-farmakologiska behandlingen 
kunde exempelvis vara en viss aktivitet som gav livet mening, något som den äldre var intresserad 
utav för att uppnå välbefinnande. Det framkom även att massage kunde vara ett alternativ istället 
för läkemedel.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Studien utfördes inom ramen för en D-uppsats, vilket innebar att tid för genomförande av studien 
var begränsad samt att erfarenhet av att utföra studier också var begränsad. Erfarenheter av att göra 
intervjuer och användning av analysmetoden enligt Elo och Kyngäs saknades nästan helt. Detta är 
faktorer som kan påverka trovärdigheten i en studie (Henricsson, 2013). För att minimera risken 
av påverkan på trovärdigheten har regelbundet mentorskap använts. Stöd för att genomföra studien 
har också inhämtats i litteratur som var relevant för ämnet. En ständig diskussion har förts under 
studiens gång och vid analys, vilket anses stärka både trovärdighet och pålitlighet (Henricsson, 
2013).  

Deltagarna som ingick i studien var alla över 65 år. Alla deltagare bodde i ordinärt boende eftersom 
studien inte lyckades rekrytera någon från ett särskilt boende. Den personal i hemsjukvården som 
hjälpte till med rekryteringen av deltagare kände inte de äldre på särskilt boende tillräckligt väl för 
att kunna garantera att det inte fanns någon odiagnostiserad kognitiv svikt. Alla deltagare var även 
multisjuka och uppfyllde kriterierna för polyfarmaci. Att alla deltagare uppfyllde dessa kriterier 
gjorde deltagarna till en mer homogen grupp än vad som avsågs med undersökningen. Detta 
påverkar överförbarheten eftersom syftet var att undersöka äldres erfarenheter av sin 
läkemedelsbehandling, inte en särskild grupp äldre. Det går heller inte att säga att resultatet kan 
appliceras på alla äldre som ingår i den specifika grupp som studien faktiskt intervjuade. Detta 
beror på att resultatet bygger på ett litet material och trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 
inte kan anses vara säkrade fullt ut (Wallengren & Henricson, 2012).  

De äldre som tillfrågades om deltagande i studien kontaktades via telefon där de fick ta ställning 
till om de kunde tänka sig att delta i en intervju. I telefonsamtalet framgick att det fanns en 
flexibilitet för valet av plats och tid för intervjun. Detta bidrog troligen till att i stort sett alla tackade 
ja till ett deltagande. Innan intervjuerna startade påmindes de äldre om de forskningsetiska kraven 
och det småpratades lite om ”väder och vind”. Tanken med detta inledande ”småprat” var att 
försöka bygga upp en känsla av förtroende och tillit redan innan intervjun. Förtroende och tillit är 
viktigt för att den äldre personen ska känna sig bekväm med att prata om sitt liv (Beck & Polit, 
2016; Clarke, Hanson & Ross, 2003; Randall, Prior & Skarborn, 2006). Det fanns i samband med 
”småpratet” en medvetenhet om att samtalet inte skulle beröra läkemedelsbehandlingen, eftersom 
inspelningen inte var igång. Detta gjordes för att förhindra att viktiga erfarenheter skulle missas 
under den inspelade intervjun, eftersom de äldre i så fall kunde känt att de redan delgivit dessa 
erfarenheter innan inspelningen startade. 

Ytterligare en styrka var att intervjuerna utfördes i de äldres hem. Det är rekommenderat att 
intervjuerna utförs på en lugn och avskild plats då detta skapar trygghet och leder till att 
informanterna lättare kan dela med sig av sina erfarenheter (Danielsson, 2013). Intervjuerna 
upplevdes som personliga och djupa och att de utfördes i hemmet kan varit en bidragande orsak till 
detta. Att intervjuerna genomfördes i den äldres hem bidrog också till högre förståelse kring den 
äldres läkemedelsbehandling, hantering och compliance. Detta eftersom den äldre oftast intog sina 
läkemedel i hemmet. Det gav möjlighet att observera den äldre i den situation där 
läkemedelshanteringen ägde rum och gav ökad förståelse kring de erfarenheter den äldre delade 
med sig utav.  
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Intervjuguidens (Bilaga 3) frågor gick in lite i varandra, vilket många gånger märktes under 
intervjuerna eftersom den äldre ibland kunde vara av den uppfattningen att frågorna redan var 
besvarade, även om intervjuaren kunde uppleva att det fanns mycket mer information att hämta. 
Att samtala runt läkemedelslistan och använda följdfrågorna beskrivna i intervjuguiden (Bilaga 3) 
blev då ett sätt att kunna få fram ytterligare information. Det kan också vara av värde att formulera 
frågor som tydligare skiljer sig från varandra för att undvika känslan av att samma fråga redan har 
ställts, ifall liknande studie planeras att genomföras. 

I en av intervjuerna deltog även hustrun till den äldre, vilket hade kunnat bli ett etiskt problem om 
deltagaren hamnat i bakgrunden under intervjun. Detta blev dock inte fallet eftersom hustrun var 
mycket stöttande och lät maken komma till tals. Hon hjälpte honom på traven när han ibland inte 
hittade rätt ord och de båda gav varandra uppskattning och utrymme under intervjun. Familjen har 
en central plats i den personcentrerade vården och det är nödvändigt att överväga både positiva och 
negativa aspekter av familjemedlemmars engagemang i vården (Boise & White, 2004). I den 
personcentrerade vården bör anhöriga involveras i partnerskapet när samtliga parter är överens om 
detta (Hedman, 2014). 

Enligt Elo och Kyngäs (2007) kan de som utför studien koda materialet innan det sorteras, men det 
gjordes inte i denna studie. Istället skrevs alla meningsbärande enheter ut i pappersformat och de 
som sade samma sak lades gemensamt i en hög och benämndes med en kod. Det blev därmed en 
större mängd information att sortera, men samtidigt blev de som utförde studien väldigt insatta i 
vad de äldre faktiskt sagt, vilket i efterhand upplevdes som en fördel. Det negativa med detta var 
att det var tidskrävande att arbeta med en större mängd material. Elo och Kyngäs (2007) belyser 
att trots att det finns tre huvudfaser i analysen så finns det inga systematiska regler för hur 
dataanalysen ska gå till. 

Pålitligheten diskuteras utifrån ifall de som utfört undersökningen reflekterat över sin förförståelse 
(Henricsson, 2013). Eftersom de som utfört denna studie hade egna erfarenheter inom det studerade 
området finns risk för att dessa erfarenheter i viss mån kan ha färgat resultatet. För att minska denna 
risk reflekterades kring förförståelsen, både innan studien påbörjades och under analysdelen.  

 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med studien var att beskriva den äldre personens erfarenheter av sin läkemedelsbehandling 
med fokus på läkemedelshantering och compliance. Resultatet i denna studie styrker att en 
välfungerande läkemedelsbehandling kan hjälpa äldre till en meningsfull tillvaro genom att ge en 
ökad livskvalitet. Enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) ska vård av äldre inriktas på att känna 
välbefinnande och ett värdigt liv, också att äldre ska få möjlighet till en aktiv och meningsfull 
tillvaro. En god läkemedelsbehandling blir därför viktig och hur den äldre hanterar sina läkemedel 
och följer ordinationer borde vara i fokus. Resultatet visade att många gånger var hopp om en bättre 
livskvalitet det som gjorde att de äldre hade en god compliance. Samtidigt fanns det en besvikelse 
runt både läkemedelseffekter och biverkningar samt även på vårdpersonalens sätt att sköta 
hanteringen av läkemedlen. Det fanns en oro att inta för många läkemedel eller onödiga läkemedel. 
Ökat intag av mediciner är associerat med lägre livskvalité, liksom antalet kroniska sjukdomar och 
problem i att utföra praktiska saker i vardagen, IADL (Andersson, Marcusson & Wressle, 2013). 
Det är därför viktigt att ha ett helhetsperspektiv i åtanke vid bedömningar och åtgärder som berör 
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äldre. Nyckeln till att ta reda på huruvida läkemedelsbehandlingen faktiskt bidrar till livskvalité är 
troligen att, liksom i personcentrerad vård, lyssna till patientberättelsen.  

Resultatet visade att okunskap orsakad av bristande information var en av de största anledningarna 
till en bristande följsamhet. Utifrån detta är kanske concordance ett bättre begrepp för att beskriva 
följsamheten. Concordance beskrivs som en process där patient och hälso- och sjukvårdspersonal 
möts och samtalar för att uppnå förståelse och överenskommelse om bästa tänkbara behandling 
(Snowden, 2008). Begreppet concordance är, till skillnad från compliance, ett mer personcentrerat 
tillvägagångssätt att uppnå optimal läkemedelsbehandling för den äldre. Compliance beskrivs i 
litteratur som hur väl en patient följer en läkemedelsordination. Patienten beskrivs där som passiv 
och är inte delaktig i sin vård eller behandling (Snowden, 2008; WHO, 2004).  

Den bristande informationen runt läkemedlen var en risk som försvårade följsamheten. De äldre 
kunde exempelvis sakna kunskap om när, hur mycket eller vilka vid-behovs läkemedel de skulle 
inta. Läkemedelsbehandlingen kan vara en form av egenvård som den äldre utför. I egenvården 
ingår det att ha kunskap om sina läkemedel, bland annat interaktioner och effekter. Den äldre kan 
känna sig utelämnad till sin egen förmåga till egenvård, vilket också kan leda till att den äldre tar 
risker (Summer Meranius & Hammar Marmstål, 2016). Uttrycket om patienten som expert på sin 
egen kropp rymmer en sanning, men det är varken önskvärt eller realistiskt att denna får stå för sig 
själv. Det skulle kunna leda till att en patient övertar den allmakt över vårdsituationen som tidigare 
fanns hos vårdpersonalen. En mer balanserad och framkomlig väg kan vara ett partnerskap, vilket 
görs i den personcentrerade vården (Kristensson Uggla, 2014). Människor vill i olika grad vara 
delaktiga i beslut som berör deras vård. Äldre som önskar att vara delaktiga behöver ärlig och 
korrekt information runt deras behandling. De behöver också tid för att förberedda sig och tid för 
att ställa frågor. Oavsett hur delaktig den äldre önskar att vara i besluten behöver vårdpersonal vara 
öppensinnade inför den äldres värderingar och önskemål (Swenne & Skytt, 2013).  
 
I resultatet sågs tydligt att de äldre som upplevde en nära och god kontakt med vårdpersonal och 
hade erfarenhet av att personalen lyssnade på dem, i slutändan även hade en större trygghet i och 
en större tillit till både vårdpersonal och själva läkemedelsbehandlingen. Detta kan tänkas påverka 
compliance i en positiv riktning. Att ha vårdpersonal som sedan tidigare kände till den äldres 
livssituation skapade en stor trygghet. Motsatsen, det vill säga en minskad tillit till både 
vårdpersonal och läkemedelsbehandling, visade sig också. En minskad tillit uppstod när äldre 
upplevde att personalen inte lyssnade på dem, när personalen tidigare hade gjort fel i samband med 
läkemedelshantering, hade tidsbrist eller då det inte fanns en personlig relation mellan de äldre och 
personalen. Denna del av resultatet talar också för vikten av en personcentrerad vård i samband 
med läkemedelsbehandling för att läkemedelshantering och compliance ska fungera. Partnerskapet 
i den personcentrerade vården innebär att det finns ett teamarbete mellan de professionella vårdarna 
och patienten med eventuella närstående (Ekman & Norberg, 2013). Det ömsesidiga förtroendet 
mellan patienten och de professionella innefattar både ett bejakande av sårbarheten hos den kapabla 
personen samt en relationell förståelse av autonomin (Kristensson Uggla, 2014). Detta innebär att 
de professionella vårdarna på ett bättre sätt skulle kunna ta hänsyn till de risker som framkommit 
runt läkemedelsbehandlingen i denna studie, till exempel sårbarheten i att den äldre kan ha extra 
svårigheter som är relaterade till hög ålder och sjukdom. Genom empowerment skulle kanske dessa 
svårigheter sedan kunna bemästras och uppsatta mål nås. Partnerskapet tillåter att se det kapabla 
hos den äldre, hens egna resurser och det finns utrymme för den äldres autonomi. Även när personer 
är beroende av hjälp kan de uppleva en relationell autonomi. De kan till exempel fatta beslut även 



26 
 

om de behöver hjälp med att genomföra de fattade besluten (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
På så sätt skulle även de äldre som är beroende av hjälp runt sin läkemedelshantering kunna vara 
autonoma och riskerna med att den äldre upplever ett starkt beroendeskap skulle minskas.   
 
Det finns få studier av god kvalitet som visar på effektiviteten utav doseringshjälpmedel som 
exempelvis dosett och APO-Dos (SBU, 2009). De äldre som i denna studie hade dessa hjälpmedel 
var nöjda med dem och upplevde att de var ett stöd och en hjälp i läkemedelshanteringen. Det kan 
ses som ett exempel på hur ett hjälpmedel, trots utan säkra indikationer, kan gagna patienten genom 
att ta tillvara den äldres egna resurser.  
 
Resultatet visade också att besvikelse runt läkemedelsbehandlingen samt glömska och bristande 
motivation kan vara risker som påverkar läkemedelshanteringen och compliance negativt. Genom 
patientberättelsen och partnerskapet kan dessa erfarenheter komma fram. Den äldre kan då få 
tydligare information och samarbetet kan bli bättre mellan den äldre och hälso- och sjukvården. 
Detta efterfrågades även från de äldre som deltog i denna studie eftersom de bland annat gav uttryck 
för att de saknade information runt sina läkemedel och hade en önskan om att få dela sina 
erfarenheter runt läkemedelsbehandlingen med andra människor.  
 
Tidsbrist hos personal, framför allt läkare, var ytterligare en risk som de äldre hade erfarenhet utav. 
Det fanns också en oro för att det i samband med sjukhusinläggning skulle komma en ny läkare 
som inte kände till den äldres tidigare problematik och sätta ut läkemedel som den äldre upplevde 
sig behöva. Tidsbrist hos personal och risker i samband med att kontinuiteten brister har även visat 
sig i andra studier. Äldre personer kan uppleva tidsbrist hos läkare, att ett problem behandlas åt 
gången och att de inte får prata klart. Att ha fler än en läkare kan ytterligare komplicera 
läkemedelsbehandlingen (Summer Meranius & Hammar Marmståls, 2016). Vårdpersonal kan 
ibland känna en frustration över att tiden inte räcker till att på ett tillfredställande sätt kunna vårda 
multisjuka äldre samt att kompetens saknas. Hälso- och sjukvården uppfattas som ett stort 
maskineri som påverkar äldre patienter negativt (Ekdahl Wissendorff, Hellström, Andersson, & 
Friedrichsen, 2012). Tidspress utgör ett hinder för att kunna reflektera över och ta till sig den 
personcentrerade värdegrunden (Wolf & Carlström, 2014). Sjuksköterskors etiska kod ska 
genomlysa mötet med patienten. Men av resultatet att döma är kanske inte de etiska koderna 
tillräckliga, på grund av de risker som framkom. Sjuksköteterskors beteende i mötet med den äldre 
är en spegling av moral och etiska värderingar. Sjuksköterskor som tar sig tid, lyssnar samt försöker 
förstå den äldre och hens perspektiv och situation utför aktiva handlingar som gynnar den äldres 
autonomi. Det kan ibland krocka med rutiner inom verksamheten, akuta tillstånd hos patienten där 
åtgärder måste sättas in snabbt eller att mötet med patienten blir avbrutet på grund av exempelvis 
en telefon som ringer eller av annan personal (Berterö, Jonasson & Westerlind, 2011). Samtidigt 
har studier visat att en personcentrerad vård leder till både kortare vårdtid och tryggare patienter 
(Dudas et al., 2013). Gällande kontinuiteten så är det kanske inte alltid i möjligt praktiken att den 
äldre alltid har samma läkare, men den nya läkaren skulle då kunna skapa en större tillit genom att 
sträva mot att få en god relation med den äldre. I den personcentrerade vården har relationen en 
central plats. Professionella inom vården kan genom relationen hjälpa patienter att känna tillit till 
dem. Relationen kan vara ett mål i sig, men också ett medel för att uppnå andra mål (Ekman et al., 
2014). När vårdpersonal möter patienten som person leder detta till att personalen kan känna sig 
bekräftad och blir mer förmögen att även bekräfta patienten som person. Det uppstår därmed en 
positiv spiral (Ekman et al., 2014).   
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Slutsats 
 
Resultatet talar för att upplevd livskvalitet i samband med läkemedelsbehandling kan ge en god 
compliance hos multisjuka äldre, men läkemedelsbehandling kan också innebära risker som 
försvårar läkemedelshanteringen och följsamheten. Ett nära samarbete och informationsutbyte 
mellan vårdgivare och den äldre med eventuella närstående kan minska riskerna och underlätta 
läkemedelshantering samt compliance. I samband med läkemedelsbehandling till äldre har 
sjuksköterskan därför en betydande roll genom att rikta vården till ett mer personcentrerat 
förhållningssätt. Denna undersökning har bidragit till ökad förståelse kring äldres erfarenheter av 
läkemedelsbehandling och vikten av ett personcentrerat förhållningssätt.  

 
 
Kliniska implikationer 
 
Resultatet tyder på att för en god läkemedelshantering och följsamhet ska vara möjlig behöver 
multisjuka äldre få tydligare information runt sin läkemedelsbehandling. Detta gör det möjligt för 
den äldre att få en god kunskap om läkemedelsbehandlingen, vilket bidrar till en bättre följsamhet. 
Informationsutbyte behöver ske i båda riktningarna, inte bara från vårdpersonal till äldre utan de 
äldre behöver också få tid och möjlighet att delge vården information om hur 
läkemedelsbehandling, hantering och följsamhet fungerar för just honom eller henne. När 
följsamheten brister kan sjuksköterskan och den äldre gemensamt diskutera vad det är som orsakar 
detta, istället för att vården går in och ”tar över” för mycket runt läkemedelshanteringen. Om det 
exempelvis är glömska som orsakar en bristande compliance kan kanske andra lösningar finnas, 
som att gemensamt se över den äldres rutiner i samband med administration eller använda ett alarm 
på en mobiltelefon som påminnelse. På så sätt kan vårdpersonalen verka för att stärka den äldres 
resurser och minska beroendeskapet till hälso- och sjukvården. Ett bättre informationsutbyte 
mellan äldre och vårdpersonal gör det också möjligt för vården att tidigt uppmärksamma om den 
äldre är besviken på sin läkemedelsbehandling och tydligare information kan ges runt förväntade 
effekter och biverkningar. Detta skulle kunna förhindra att den äldre justerar 
läkemedelsbehandlingen helt på egen hand. Eventuella justeringar av läkemedelsbehandlingen kan 
då istället ske inom partnerskapet mellan den äldre och vården.  
 
Sjuksköterskor och läkare behöver ta sig extra tid för multisjuka äldre och bli bättre på att utvärdera 
de läkemedel som satts in, så den äldre inte känner att hen äter läkemedel som hen egentligen inte 
behöver eller mår dåligt utav. Resultatet talar också för att vårdpersonalen bör vara lättillgänglig 
och eftersträva en nära relation med god kontinuitet. Detta kan både skapa trygghet hos de äldre 
och ge en ökad tillit till vårdpersonalen, vilket också kan påverka följsamheten till 
läkemedelsordinationer i positiv riktning. Vidare forskning behövs för att ytterligare bekräfta vilka 
risker äldres läkemedelsbehandling innefattar och hur äldres läkemedelshantering och följsamhet 
kan påverkas i positiv riktning. 
 

 

 

 



28 
 

Referenser 

Andersson, L., Marcusson, J., & Wressle, E. (2013). Health-related quality of life and activities of 
daily living in 85-year olds in Sweden. Health and social care in the community, 22(4), 368-374. 

Barat, I., Andreasen, F., & Damsgaard, E. M. S. (2001) Drug therapy in the elderly: what doctors 
believe and patients actually do. British Journal of Clinical Pharmacology, 51, 615-622. 

Beck, T., & Polit, D. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 
practice. Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Berterö, C., Jonasson, L., & Westerlind, B. (2011). Corroborating indicates nurses’ ethical values 
in a geriatric ward. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6(3), 
1748-263. 

Boise, L., & White, D. (2004). The Family’s Role in Person-Centered Care: Practice 
Considerations. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 42(5), 12-20. 

Clarke, A., Hanson, E.J., & Ross, H. (2003). Seeing the person behind the patient: enhancing the 
care of older people using a biographical approach. Journal of Clinical Nursing, 12, 697-706. 

Conn, V. S., Ruppar, T. M., Maithe, E. R.N., Cooper, P. S., & Enriquez, M. (2016). Patient-
Centered Outcomes of Medication Adherence Interventions: Systematic Review and Meta-
Analysis. Value in Health. 19(2), 277-285. 

Damián, J., Pastor-Barriuso, R., Valderrama-Gama, E., & Pedro-Cuesta, J. (2013). Factors 
associated with falls among older adults living in institutions. BMC Geriatrics, 13, (6.): 1–9. doi: 
10.1186/1471-2318-13-6. 

Danielsson, E. (2013) Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori och 
metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 329–343. 

Dudas, K., Olsson, L.E., Wolf, A., Swedberg, K., Taft, C., Schaufelberger, M., & Ekman, I. (2013). 
Uncertainty in illness among patients with chronic heart failure is less in person-centred care than 
in usual care. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(6):521-528. doi: 
10.1177/1474515112472270 

Ekdahl Wissendorff, A., Hellström, I., Andersson, L., & Friedrichsen, M. (2012). Too complex 
and time-consuming to fit in! Physicians' experiences of elderly patients and their participation in 
medical decision making: a grounded theory study. BMJ Open, 2(3). doi: 10.1136/bmjopen-2012-
001063 

Ekman, I., & Norberg, A. (2013). Personcentrerad vård – teori och tillämpning. I A.K. Edberg., A. 
Ehrenberg., F. Friberg., L. Wallin., H. Wijk., & J. Öhlen. (Red). Omvårdnad på avancerad nivå – 
kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. S. 29-62. 

Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, K. (2014). Tillämpning av personcentrering inom hälso- och 
sjukvård. I I. Ekman. (Red).  Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber AB. 
S. 69-96. 

Ellenbecker, C., Frazier, S., & Verney, S. (2004). Nurses observations and experiences of problems 
and adverse effects of medication management in home care. Geriatric Nursing, 25, (3), 164–170. 



29 
 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of advanced 
nursing, 62(1), 107-155. 

Friberg, F., & Öhlen, J. (2013). Fenomenologi och hermeneutik. I M. Henricson. (Red). 
Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
S. 346–370. 

Fuchs, R., Nordström-Torpenberg, I., & Peterson, S. (2005). Bättre användning av läkemedel – 
Rapport från ABLA III-projektet. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-
112. 

Gransjon Craftman, Å., Westerboth, M., von Strauss, E., Hillerås, P., & Marmstål Hammar, L. 
(2015). Older people’s experience of utilisation and administration of medicines in a health- and 
social care context. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(4), 760-768. 

Grocki, JH., & Huffman, K.K. (2007). Medication adherence among older adults.  Journal of 
Evidence-Based Social Work, 4(1/2), 97-120. 

Hayes, T.L., Larimer, N., Adami,  A., & Kaye J.A. (2009). Medication adherence in healthy elders: 
small cognitive changes make a big difference. Journal of Aging & Health, 21(4), 567-580 

Hedman, H. (2014). Patientens – personens röst. I I. Ekman. (Red).  Personcentrering inom hälso- 
och sjukvård. Stockholm: Liber AB. S. 7–20. 

Henricsson, M. (2013). Diskussion. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori och metod: från idé 
till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 471-480. 

Henricsson, M., & Billhult, A. (2013). Kvalitativ design. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori 
och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 129-138. 

Insel, K.C., Einstein, G.O., Morrow, D.G., Koerner, K.M., & Hepworth, J.T. (2016). Multifaceted 
Prospective Memory Intervention to Improve Medication Adherence.  Journal of the American 
Geriatrics Society, 64(3), 561-568.  

Jayasinghe J. (2009). Non-adherence in the hypertensive patient: can nursing play a role in 
assessing and improving compliance? Canadian Journal of cardiovascular nursing, 1, 7-12. 

Johnell, K., & Fastbom, J. (2011). Gender and use of hypnotics or sedatives in old age: a nationwide 
register-based study. International Journal of Clinical Pharmacy, 33, 788-793. 

Jones, G., Tabassum, V., Zarow, G. J., & Ala, T. A. (2015). The Inability of Older Adults to Recall 
Their Drugs and Medical Conditions. Drugs and aging, 32(4), 329-336. 

Kahn, R.L., & Cannell, C.F. (1957). The Dynamics of Interviewing. New York: John Wiley & Sons 
Inc. 

Kjellström, S. (2013). Forskningsetik. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori och metod. Från 
idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 69-94. 

http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr62eULins1KxrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2botUy3q65OtqakhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bms1Gvp7FOr5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=40&sid=69a7af54-cb92-42e6-bd5b-c2fd5c651dce@sessionmgr4008&hid=4201
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr62eULins1KxrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2botUy3q65OtqakhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bms0uyr69Mspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=40&sid=69a7af54-cb92-42e6-bd5b-c2fd5c651dce@sessionmgr4008&hid=4201
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr62eULins1KxrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2botUy3q65OtqakhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bms0uyr69Mspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=40&sid=69a7af54-cb92-42e6-bd5b-c2fd5c651dce@sessionmgr4008&hid=4201
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr62eULins1KxrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2botUy3q65OtqakhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bms0uyr69Mspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=40&sid=69a7af54-cb92-42e6-bd5b-c2fd5c651dce@sessionmgr4008&hid=4201


30 
 

Kojima, T., Akishita, M., Nakamura, T., Nomura, K., Ogawa, S., Iijima, K., Eto, M., Ouchi, Y. 
(2011). Polypharmacy as a risk for fall occurrence in geriatric outpatients. Geriatrics Gerontology 
International, 12(3), 425–430. 

Kristensson Uggla, B. (2014). Personfilosofi – filosofiska utgångspunkter för personcentrering 
inom hälso- och sjukvård. I I. Ekman. (Red).  Personcentrering inom hälso- och sjukvård. 
Stockholm: Liber AB. S. 21-68.  

Lindström Kjellberg, I., & Hök, J. (2014). Från att tro att man vet till att faktiskt föra det – att gå 
mot en personcentrerad vårdprocess. Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Stockholm: 
Liber AB. S. 97–112.  

McCormack, B., Karlsson, B., Dewing, J., & Lerdal, A. (2010). Exploring personcentredness: a 
qualitative meta-synthesis of four studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 620-634. 

Naturvårdsverket. (2016). Läkemedel i miljön. Hämtad 2017-04-27 från 
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Lakemedel/  

Nordin Olsson, I., Runnamo, R., & Engfeldt, P. (2011). Medication quality and quality of life in 
the elderly, a cohort study. Health and Quality of Life Outcomes, 9, 1-9. 

Notenboom, K.,  Beers, E., van Riet-Nales, D.A.,  Egberts, T.C. G., Leufkens, H. G.M., Jansen, P. 
A.F., & Bouvy, M.L. (2014). Practical Problems with Medication Use that Older People 
Experience: A Qualitative Study. Journal of the American Geriatrics Society, 62(12), 2339–2344. 

Pasina, L., Brucato, A., Falcone, C., Cucchi, E., Bresciani, A., Sottocorno, M., Taddei, G.C., 
Casati, M. … Nobili, A. (2014). Medication Non-Adherence Among Elderly Patients Newly 
Discharged and Receiving Polypharmacy. Drugs & Aging, 31(4): 283-289. doi: 
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s40266-014-0163-7  

Persson, C., & Sundin, K. (2012). Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt 
förhållningssätt. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination 
inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 373–387.  

Priebe, G., & Landström, C. (2013). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och begränsningar 
– grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori och metod. Från idé 
till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 31-52. 

Randall, W.L., Prior, S.M., & Skarborn, M. (2006). How listeners shape what tellers tell Patterns 
of interaction in lifestory interviews and their impact on reminiscence by elderly interviewees. 
Journal of Aging Studies, 20, 381-396. 

Ringbäck Weitoft, G., Ericsson, Ö., & Fastbom, J. (2012). Prescription drugs. Health in Sweden: 
the national public health report 2012. Chapter 18. Scandinavian Journal of Public Health, 40(9): 
293–304.  

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken – Etik för vårdande yrken. Lund: 
Studentlitteratur. 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr62eULins1KxrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2botUy3q65OtqakhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bmskizq7ZKr5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=40&sid=69a7af54-cb92-42e6-bd5b-c2fd5c651dce@sessionmgr4008&hid=4201
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr62eULins1KxrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2botUy3q65OtqakhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bmskizq7ZKr5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=40&sid=69a7af54-cb92-42e6-bd5b-c2fd5c651dce@sessionmgr4008&hid=4201
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr62eULins1KxrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2botUy3q65OtqakhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bmskizq7ZKr5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=40&sid=69a7af54-cb92-42e6-bd5b-c2fd5c651dce@sessionmgr4008&hid=4201
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s40266-014-0163-7


31 
 

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2009). Äldres 
läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: 
Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU-rapport nr 193. ISBN 978-91-85413-27-0. 

SFS (2001:435). Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

SKL, Sveriges kommuner och landsting. (2009). Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. 
Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

SKL, Sveriges kommuner och landsting. (2011). Läkemedelsrelaterade problem – Åtgärder för att 
förebygga. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

Snowden, A. (2008). Medication management in older adults: a critique of concordance. British 
Journal of Nursing, 17,(2), 114-119. 

Socialstyrelsen. (2014). Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre: kartläggning och förslag till 
åtgärder. Hämtad 2017-04-13 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19621/2014-12-13.pdf 

Socialstyrelsen. (2017a). Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2017. Hämtad 2017-04-06 
från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-2-2  

Socialstyrelsen. (2017b). Indikationer för god läkemedelsterapi hos äldre. Hämtad 2017-09-01 
från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20644/2017-6-7.pdf  

SOSFS 2000:1. Senaste version av SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Summer Meranius, M. (2010). Era delar är min helhet: en studie om att vara äldre och multisjuk. 
(Doktorsavhandling. Linnéuniversitetet. Institutionen för hälsa- och vårdvetenskap).  

Summer Meranius, M., & Engstrom, G. (2015). Experience of self-management of medications 
among older people with multimorbidity. Journal of Clinical Nursing, 24(19/20), 2757-2764. 

Summer Meranius, M., & Hammar Marmstål, L. (2016). How does the healthcare system affect 
medication self-management among older adults with multimorbidity? Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 30, 91-98. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Kärnkompetenser för sjuksköterskor. Hämtad 2017-10-14 
från: https://www.swenurse.se/Utanfor-strukturen/karnkompetenser/  

Swenne, C L., & Skytt, B. (2013) The ward round - patient experiences and barriers to participation. 
Scandinavian Journal of Caring sciences, 28, 297-304. 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 
examensarbete. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 
inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 481-496.  

Wastesson, J., Fastbom, J., Ringbäck Weitoft, G., Fors, S., & Johnell, K. (2014). Socioeconomic 
inequalities in access to specialized psychotropic prescribing among older Swedes: a register-based 
study. European Journal of Public Health, 24(6), 991–996. 
 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19621/2014-12-13.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-2-2
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20644/2017-6-7.pdf


32 
 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 2017-07-06 från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 
WHO. (2004). WHO centre for health development ageing and health technical report volume 5 a 
glossary of term for community health care and services for older persons. Hämtad 2017-04-21 
från: http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf?ua=1  
 
Wolf, A., & Carlström, E. (2014). Förutsättningar för omställning till personcentrerad vård – 
ledarskap, medborgarskap och organisation. I I. Ekman. (Red).  Personcentrering inom hälso- och 
sjukvård. Stockholm: Liber AB. S. 113–128. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf?ua=1


 
 

BILAGA 1 

Till verksamhetschef 
Ansökan om tillstånd för genomförande av intervjustudie 
 
Läkemedelsrelaterade problem hos äldre är relativt vanligt och skapar onödigt lidande samt höga 
kostnader för samhället. Med tanke på den komplexitet som finns runt ämnet äldre och läkemedel 
är det intressant att studera hur de äldre själva upplever sin läkemedelsbehandling. Syftet med 
studien är därför att beskriva den äldre personens erfarenheter av sin läkemedelsbehandling.   
 
Studien kommer att användas för ett examensarbete på magisternivå som ingår i utbildningen 
Specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre vid Hälsohögskolan, Jönköping University. 
Arbetet kommer att presenteras på respektive arbetsplats samt publiceras i DIVA. 
Om tillstånd ges kommer äldre från två verksamheter (hemsjukvård och geriatrisk klinik) att 
rekryteras för att genomföra ett femtontal intervjuer.  
För att få hjälp med rekrytering av tilltänkta deltagare tas kontakt med personal inom respektive 
verksamhet. De tillfrågade informeras om studien och dess syfte och därefter efterfrågas ett 
muntligt samtycke till att delta. Information ges också om att deltagarna när som helst och utan att 
behöva uppge anledning, kan avbryta studien. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, 
dvs endast undersökarna har tillgång till materialet och detta förvaras inlåst. Ingen kommer heller 
av det färdiga materialet kunna utläsa vem som givit svaren. Under studien tas det hänsyn till de 
etiska krav som berör forskning och undersökningar på människor; respekt för personen, göra gott 
och inte skada, samt utöva rättvisa. 

Bilaga: Projektplan inklusive informationsbrev och etikansökan 

 

 

 

Kontakt: 

Sofie Davidsson 070-2418254                                 Charlotte Elstad Arenkvist 070-3526086 
daso1630@student.ju.se                   charlottearenkvist@hotmail.se 
 
Irene Ericsson, 036-101326  
Lektor i omvårdad och handledare  
Hälsohögskolan Jönköping  
erir@ju.se 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att studien genomförs inom verksamheten. 
Jönköping den________________ 
 
________________________________             _______________________________ 
Underskrift                                                                           Namnförtydligande 

Verksamhetschef/klinikchef 
 
 

mailto:daso1630@student.ju.se
mailto:charlottearenkvist@hotmail.se
mailto:erir@ju.se


 
 

BILAGA 2 
Inbjudan att delta i en intervju 
 
Härmed inbjuds Du att delta i en intervju. Intervjun är en del i en D-uppsats som utförs av två 
magisterstudenter som studerar till specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. D-uppsatsen har 
som syfte att beskriva den äldre personens erfarenheter av sin läkemedelsbehandling. 
 
Deltagandet i denna studien sker helt konfidentiellt, vilket innebär att ingen annan än de som utför 
intervjuerna kommer att veta vem som gett svaren. Under arbetet kommer allt material som tillhör 
studien förvaras inlåst för att ingen obehörig ska kunna nå det. Deltagande i studien är frivilligt och 
du kan närsomhelst kan avbryta ditt deltagande utan förklaring eller konsekvenser.  
Några dagar efter att du läst denna inbjudan kommer vi kontakta dig via telefon och fråga om du 
vill medverka. Som deltagare kommer en av oss att boka in ett samtal med dig. Samtalet bokas på 
en tid och plats som passar dig, förslagsvis i ditt hem. Samtalet kommer att spelas in för att 
underlätta bearbetningen av materialet. Intervjun beräknas ta cirka 30–40 minuter, men det är din 
dagsform som styr.   
 
Vi som genomför studien är två sjuksköterskor som studerar till Specialistsjuksköterskor med 
inriktning vård av äldre. Studien kommer att användas för ett examensarbete på magisternivå som 
ingår i utbildningen. Arbetet kommer att presenteras på respektive arbetsplats samt publiceras i 
DIVA. 
Vill du ha mer information innan du bestämmer dig så är du varmt välkommen att kontakta oss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Sofie Davidsson 070-2418254                                 Charlotte Elstad Arenkvist 070-3526086 
daso1630@student.ju.se       charlottearenkvist@hotmail.se 
  
 
Irene Ericsson  036-101326 
Lektor i omvårdad och handledare 
erir@ju.se  
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BILAGA 3 
 

Intervjuguide 

Ålder:   Man   Kvinna  Rekryteringsplats:  

Antal stående ordinationer:    Vid behovs-ordinationer: 

  

Huvudfrågor:  

1. Kan du berätta hur du tänker runt det här med att ta dina mediciner? 
2. Vad innebär din läkemedelsbehandling för dig? 
3. Hur går det till när du ska ta dina tabletter? 
4. Hur upplever du detta? – följdfråga direkt efter fråga 3. 
5. Kan du berätta hur din läkemedelsbehandling påverkar ditt dagliga liv? 
6. Hur upplever du att det är att följa din läkemedelsbehandling? 
7. Hur skulle din läkemedelsbehandling se ut för att underlätta för dig? 
8. Hur upplever du att de läkemedel som du tar påverkar ditt mående och din hälsa?  
9. Hur upplever du att du får hjälp och stöd runt din läkemedelsbehandling? 

 

Stödfrågor:  

1. Det var intressant, kan du berätta mer om det? 
2. Vad upplever du som positivt/negativt kring det? 
3. Kan du utveckla…? 
4. Vad menar du? 
5. Kan du ge exempel/förklara? 
6. Hur känner du då? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


