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SAMMANFATTNING 
Sveriges befolkning blir allt äldre och med ökande ålder ökar riskerna för att drabbas av 
sjukdomar som kräver behandling. Fysiologiska förändringar och multimedicinering ökar 
riskerna för läkemedelsrelaterade problem. Med hjälp av läkemedelsgenomgångar kan 
läkemedelsrelaterade problem upptäckas, åtgärdas och förebyggas vilket ökar säkerheten och 
kvalitén i läkemedelsbehandlingen. Inom vården genomförs läkemedelsgenomgångarna 
främst av läkare. Dock kan farmaceutens expertis i vårdteamet ge ytterligare fördelar med 
avseende på lägre läkemedelskostnader och bättre livskvalité hos patienterna. Syftet med 
arbetet var att undersöka effekterna av farmaceutiska läkemedelsgenomgångar på multi-
medicinerade äldre patienter. Arbetet var en litteraturstudie där totalt fem studier från 
databasen PubMed granskades. Tre av studierna genomförde farmaceutiska läkemedels-
genomgångar på äldre multimedicinerade patienter på apotek medan två av studierna 
genomförde dem inom primärvården. Läkemedelsgenomgångarna resulterade i 1,2 till 4,1 
funna läkemedelsrelaterade problem/patient. De vanligaste problemen var ’överbehandling’, 
’bristande följsamhet’, ’utgången indikation’, ’onödig medicinering’ och ’läkemedels-
biverkningar’. Den vanligaste interventionen farmaceuten föreslog i studierna var att stoppa 
behandlingen. Genomförda interventioner rapporterades i fyra av studierna med varierande 
genomförandegrad, från 3,9% till 56%. I två av studierna redovisades en minskning av 
läkemedelsrelaterade problem hos patienterna, från 4,1 till 3,3 läkemedelsrelaterade 
problem/patient och från 1,7 till 1,3 läkemedelsrelaterade problem/patient. Analyserna av 
studierna visar att farmaceutiska läkemedelsgenomgångar på apotek och inom öppenvård kan 
reducera antalet läkemedelsrelaterade problem. Alla studier visade inte resultat på antalet 
läkemedelsrelaterade problem/patient efter farmaceutens föreslagna intervention. Dock kan 
resultaten från genomförda interventioner ändå tyda på att farmaceutiska läkemedels-
genomgångar har en effekt för multimedicinerade patienter. Det krävs mer kunskap i hur 
äldre patienter ska behandlas samt ett bra samarbete mellan vården och apoteken för att de 
läkemedelsrelaterade problem ska bli färre. 
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ABSTRACT 
 

The population of elderly people in Sweden is increasing and old patient have higher 
risk of suffering from diseases that require treatment. Physiological changes and 
multi-medication increase the risk of drug-related problems. The medication reviews 
can detect, correct and prevent drug-related problems which will improve the safety 
and quality in the drug treatment. Medication reviews are mainly conducted by 
physicians in health care. However, with the expertise of pharmacists as a part of the 
health care team, benefits such as lower drug costs and better quality of life can be 
seen.  

The aim of this study was to investigate the effects of pharmacist-led medication 
review at multi-medicated elderly patient.  

This study was a literature study and the articles were collected from PubMed. A 
total of five studies were reviewed.  

The pharmacutical medication review of the multi-medicated elderly people were 
conducted at community pharmacies in Netherlands and Schwitzerland in three of 
the studies and two of them were conducted within the Swedish primary health care. 
The results from the pharmacutical medical reviews revealed 1,2 to 4,1 drug-related 
problems/patient. The most common problems were ’over-treatment, ’non-
compliance’, ’expired indication’, ’unnecessary therapy’ and ’adverse drug effect’. 
The most common intervention the pharmacist suggested, in all of the studies, was to 
stop the treatment. Implemented interventions were reported in varying 
implementation rate in four of the studies, from 3,9% to 56%. Two of the studies 
reported a reduction of drug-related problems/patient. From 4,1 to 3,3 drug-related 
problems/patient and from 1,7 to 1,3 drug-related problems/patient.  

The analyzes of the studies show that pharmacist-led medication reviews at 
community pharmacies and in the primary health care can reduce the number of 
drug-related problems. Not all of the studies presented results of drug-related 
problem/patient after the pharmacist´s proposed intervention. However, the results of 
implemented interventions indicate that pharmaceutical medication reviews have a 
positive effect for multi-medicated patients. In order to decrease the number of drug-
related problems in elderly patients, more knowledge with regard to pharmaceutical 
treatment of elderly as well as better cooperation between helthcare and pharmacies 
is required.   
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FÖRKORTNINGAR 
 
 
ATC Anatomical therapeutic chemical classification 
CDS Chronic disease score 
DPPR Daily polypharmacy possession ratio 
DRP Drug related problem 
EES Elektroniskt expertstöd 
GERD Gastroesofageal refluxsjukdom 
MPR Medication possession ratio 
NSAID Non steroidal anti inflammatory drugs 
PHASE-20 Pharmacotherapeutical symptom evaluation 
PIM Potentially inappropriate medications 
PMC Polymedication check 
PPI Proton-pump inhibitor 
SAMRT Service apotheek medication review tool 
SSRI Selective serotonin reuptake inhibitor 
STRIP The systematic tool to reduce inappropriate prescribing 
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INTRODUKTION 
 
 
I dag bor 10 miljoner invånare i Sverige och enligt befolkningsprognosen från 
Statistiska Centralbyrån (SCB), förväntas invånarantalet öka till 13 miljoner invånare 
till år 2060. Befolkningsprognosen bygger på en uppskattning av hur många som 
föds och dör och personer som kommer att invandra till eller utvandra från Sverige i 
framtiden. Anledningen till att befolkningen ökar är dels att invandringen till Sverige 
är större än utvandringen men också på grund av att det föds fler människor än vad 
det dör (1). Medellivslängden för kvinnor var 84,1 år och 80,3 år för män, år 2015 
och den har aldrig tidigare varit så hög i Sverige (2). Befolkningen lever längre för 
varje år som går och år 2060 tros var fjärde invånare i Sverige vara över 65 år. Detta 
kan jämföras med statistik från 2015, då var femte invånare var över 65 år (1). Med 
ökande ålder ökar riskerna för att drabbas av en eller flera samtidiga sjukdomar och 
skador (3). Detta gör att äldre patienter ofta står på flera olika läkemedel, vilket 
bidrar till att riskerna för läkemedelsbiverkningar ökar (4). Att kroppen dessutom 
förändras med åldern kan leda till att effekterna av läkemedlen förändras (5). En 
rapport från Socialstyrelsen visar att cirka åtta procent av äldres akuta inläggningar 
på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. I rapporten uppskattas dessutom att 
mellan 20 000 – 25 000 inläggningar skulle kunnat ha undvikits om biverkningarna 
hade förebyggts (6).  
 
 
Fysiologiska förändringar hos äldre 
 
 
Att bli äldre innebär förändringar i kroppen som kan påverka effekterna av 
läkemedel då både farmakokinetiken och farmakodynamiken förändras. 
Farmakokinetiska förändringarna påverkar upptaget, omsättningen och utsöndringen 
av läkemedel medan farmakodynamiska förändringar påverkar läkemedlens verkan 
på kroppen. Resultatet av dessa förändringar är oftast att läkemedlets effekter 
förstärks och förlängs, vilket ökar riskerna för biverkningar och att läkemedlet kan ha 
längre verkan i kroppen än väntat (5).  
 
Vid förändringar av farmakokinetiken påverkas läkemedelskoncentrationen i blodet 
och till följd av det även läkemedelskoncentrationen vid målorganet (4). Magsäcken 
och tarmens förmåga att absorbera förändras inte så mycket med åldern, men 
däremot kan sjukdomar eller operationer i mag-tarmkanalen påverka. Det finns även 
läkemedel som används av äldre, till exempel opioider och antikolinerga läkemedel, 
som hämmar tömningen av magsäcken samt tarmarnas rörlighet, vilket gör att 
absorptionen av andra läkemedel kan ta längre tid.  
 
Att bli äldre innebär att mängden vatten i kroppen, proportionellt sett minskar vilket 
leder till att andelen fett i kroppen ökar. De fettlösliga läkemedlen kommer 
ackumuleras under längre tid i kroppen och effekten av dem kommer förlängas (5). 
Njurens funktion börjar förändras i 30-40 årsåldern och fortsätter långsamt att 
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försämras med stigande ålder. Vid normalt åldrande kan en patient som är 80 år ha 
tappat hälften av njurens ursprungliga förmåga, vilket leder till att läkemedel 
utsöndras långsammare. Njurfunktionen är extra viktig för de läkemedel som 
elimineras direkt via njurarna, till exempel vissa diuretika, vissa hjärt-kärlläkemedel 
men är även viktig för de läkemedel som omvandlas till aktiva metaboliter i levern 
(7). Elimineringen av dessa läkemedel kommer ske långsammare vid nedsatt 
njurfunktion och leder till att de stannar kvar längre i kroppen och ansamlas. 
Läkemedlet får då en förlängd effekt och eventuellt en för hög koncentration, vilket 
kan leda till biverkningar. Även leverns funktion förändras med åldern eftersom 
blodflödet i levern minskar och det kan leda till långsammare nedbrytning av vissa 
läkemedel. Likaså förändras vissa enzymsystem i levern. Dock förändras inte alla 
enzymsystem, vilket gör att vissa läkemedel fungerar bra även hos äldre (5).   
 
De farmakodynamiska förändringar som beror på åldrande ändrar läkemedlets effekt 
och leder ofta till en ökad känslighet (5). Effekten av ett läkemedel beror på 
läkemedelskoncentrationen vid receptorn, receptorsvaret och kroppens 
jämviktsmekanismer (4). Förändringar av kroppens jämviktsmekanismer och organ 
är ofta orsaken till den ökade känsligheten (5). Förändringar i hjärnan gör att den 
med åldern blir mer känslig för läkemedel med effekter på centrala nervsystemet (7), 
till exempel lugnande medel och sömnmedel. Även för morfin och andra opioider, 
som är vanliga hos äldre, är hjärnan mer känslig för vilket kan leda till biverkningar 
som dåsighet och trötthet och riskerna för fallolyckor ökar. Förändringar i 
blodtrycksregleringen kan också ses hos äldre patienter då baroreflexen fungerar 
långsammare. Baroreceptorer känner av blodtrycket i halsens blodkärl och signalerar 
till hjärnan att höja eller sänka blodtrycket så att trycket till hjärnan alltid är lagom 
högt. Detta gör att vi till exempel kan resa oss upp utan att blodtrycket sjunker och 
undvika svimning. Hos äldre, med långsammare baroreflex, kan dock symtom yttra 
sig när de ställer sig upp. Det upplevs ofta som yrsel eller ostadighet men kan även 
leda till svimningskänsla eller svimning (5). Patienter med dessa besvär blir mer 
känsliga för läkemedel som har blodtryckssänkande effekter (7).  
 
Att bli äldre innebär även förändringar i mage och tarm. Skyddet som 
magsäckslemshinnan utgör mot det sura magsäcksinnehållet fungerar sämre och 
läkemedel kan irritera slemhinnan vilket kan leda till sår eller blödningar. Exempel 
på sådana läkemedel är NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatorys Drugs). 
Tarmarnas rörelse kan också försämras med åldern och orsaka förstoppning vilket 
främst beror på de äldres oförmåga att röra på sig, att de dricker för lite eller att de 
äter för lite kostfibrer (7).  
 
 
Multimedicinering 
 
 
Att bli äldre kan innebära att man drabbas av en eller flera sjukdomar som kräver 
behandling och det är inte ovanligt att den äldre generationen använder flera olika 
läkemedel, dvs multimedicineras (7). Begreppet ’polyfarmaci’ används ofta i de 



9 
 

sammanhang då en patient använder många läkemedel och det avser en användning 
av fyra eller fler läkemedel (4) eller att patienten har ordinerats fler läkemedel än vad 
som egentligen behövs (5). Patienter på äldreboende och de med kommunal 
hemtjänst kan ha mellan 8 och 10 ordinerade läkemedel och med 
multimedicineringen ökar riskerna för att behandlingen ska göra mer skada än nytta 
(4). De fysiologiska förändringarna, tillsammans med multimedicineringen, ökar 
riskerna för fler läkemedelsbiverkningar då olika läkemedel kan påverka varandra 
och leda till minskad eller ökad effekt (7).  
 
En vanlig orsak till multimedicinering är att med stigande ålder kommer sjukdomar 
som kräver flera olika läkemedel. Det finns dock även andra orsaker till att äldre idag 
står på många läkemedel samtidigt. Det förekommer bristande kunskap om de äldres 
fysiologiska förändringarna både från läkare, patienter och anhöriga. Detta gör att 
normala förändringar som till exempel förändrat sömnmönster ses som något som 
kräver behandling. Att många olika läkare, som inte känner till varandras 
ordinationer, förskriver läkemedel till äldre patienter kan också ses som en orsak till 
multimedicineringen (5). När många läkare är inblandade i en patients vård förskrivs 
fler läkemedel och det kan resultera i att den totala läkemedelsbehandlingen får 
sämre säkerhet och kvalité (4). Om dessutom dessa ordinationer inte följs upp kan 
det medföra att recepten förnyas utan omprövning och att patienterna står på 
läkemedel som inte ger effekt eller som ger onödiga biverkningar. Även 
biverkningarna från ett läkemedel kan tolkas som symtom på en sjukdom vilket kan 
leda till ytterligare läkemedelsbehandlingar. Rutiner för att regelbundet gå igenom 
äldre patienters läkemedel saknas ofta, vilket gör att utvärderingen kring respektive 
läkemedelsbehandling uteblir (5).  
 
När patienter står på många läkemedel finns också risken att följsamheten 
(compliance) brister i att ta sina läkemedlen (4). Det blir svårare att hålla reda på 
vilka läkemedel som ska tas, när de ska tas och i vilken dos. Resultatet kan bli att 
läkemedlen används fel vilket kan leda till att behandlingen inte hjälper eller att 
biverkningarna ökar (7). Det har visat sig att följsamheten hos äldre som 
långtidsbehandlas inte är mer än 50% och den viktigaste anledningen är just att de 
har många läkemedel. Andra faktorer som kan leda till dålig följsamhet är att de 
glömmer att ta sina läkemedel. De kanske inte har fått tillräckligt med information 
om varför eller hur de ska ta sina läkemedel eller att det kan uppstå 
läkemedelsbiverkningar. Dessutom löper de läkemedel som används mot sjukdomar 
som inte ger några direkta symtom, till exempel blodtrycksmediciner, större risk att 
glömmas bort än till exempel ett smärtstillande läkemedel. Dålig följsamhet kan 
också betyda att patienterna tar för mycket av sitt läkemedel, oftast på grund av att de 
glömt att de redan har tagit sin dos (5).  
 
Risken att det uppstår läkemedelsinteraktioner när flera läkemedel används samtidigt 
ökar också. Läkemedlen påverkar varandras effekter och vanligast är att läkemedlens 
omsättning i kroppen (farmakokinetiken) påverkas. De läkemedel som har liten 
terapeutisk bredd, där skillnaden mellan effekt och biverkning är liten, har störst 
betydelse när det gäller interaktioner. Här är risken stor att en förändring av effekten 
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eller koncentrationen leder till en för stor eller för liten verkan som ger allvarliga 
konsekvenser. Ett exempel på en sådan interaktion är när blodförtunnande medel (till 
exempel heparin) är inblandade eftersom en förhöjd effekt av läkemedlet kan 
resultera i svåra blödningar (5).  
 
 
Olämpliga läkemedel för äldre 
 
 
Det finns läkemedel som äldre patienter bör undvika för att risken för biverkningar är 
stor. Vid särskilda skäl får dessa läkemedel användas men en välgrundad och aktuell 
indikation måste finnas och förskrivaren måste ha bedömt att effekterna av 
läkemedlet är större än riskerna. Behandling med dessa högriskläkemedel (se bilaga 
1) måste följas upp och regelbundet omprövas (8). 
 
Långverkande bensodiazepiner, antikolinergt verkande medel, neuroleptika, NSAID 
och läkemedel med smalt terapeutiskt fönster är exempel på läkemedel som utgör en 
risk för äldre patienter (4). Vid användning av psykofarmaka (långverkande 
bensodiazepiner, neuroleptika) kan kognitiva störningar uppstå med symtom från 
lättare minnesstörningar till förvirringstillstånd. Lugnande medel och sömnmedel 
från läkemedelsgruppen bensodiazepiner kan leda till dåsighet, ostadighet och 
muskelsvaghet så att fallrisken för äldre patienter ökar. Användning av antikolinerga 
läkemedel kan också resultera i kognitiv påverkan (5). Det är svårare att identifiera 
de läkemedel med antikolinerga effekter som ingår i flera olika läkemedelsgrupper 
(4). De vanligaste läkemedlen med antikolinerg verkan är medel mot inkontinens, 
tricykliska antidepressiva, neuroleptika och parkinssonmedel (antikolinerg typ).  
 
Ett av de preparat som ger mest biverkningar hos äldre patienter är NSAID, vilka 
främst används vid ledsjukdomar. Anledningen till ökningen av NSAID-relaterade 
biverkningar är att mag-tarmslemhinnan blir känsligare med ökande ålder och 
riskerna för magsår och magblödningar ökar. NSAID kan också påverka 
genomblödningen i njuren och kan utlösa njursvikt till exempel hjärtsvikt, infektion 
eller nedsatt njurfunktion. Dessutom kan kroppen ansamla vätska som i sin tur kan 
försvåra eller förvärra hjärtsvikt om njurarnas genomblödning är påverkad (5). 
Njurens funktion blir sämre med åren vilket gör att vissa läkemedel måste 
dosjusteras efter njurens funktion, till exempel ACE-hämmare, metformin, digoxin, 
angiotensin II-antagonister, simvastatin, kaliumsparande diuretika och opioider. 
Vissa diuretika och blodtryckssänkande medel kan vid akut sjukdom orsaka 
störningar i vätske- och elektorlytbalansen vilket ökar riskerna för 
läkemedelsrelaterade problem, till exempel blodtrycksfall och fallskador (4).  
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Läkemedelsgenomgångar  
 
 
Läkemedelsgenomgångar görs med syftet att öka säkerheten och kvalitén i 
läkemedelsbehandlingen. Patientens alla läkemedel kartläggs för att fastställa en 
aktuell och korrekt läkemedelslista. Genom läkemedelsgenomgångar kan 
läkemedelsrelaterade problem upptäckas, åtgärdas och förebyggas (9). Behandling 
med läkemedel som patienterna inte längre behöver, som är olämpliga för patientens 
ålder eller som ger biverkningar kan med hjälp av läkemedelsgenomgångar sättas ut 
(10). 
 
Läkemedelsgenomgångarna kan göras som enkla eller fördjupade genomgångar. 
Genomgångarna genomförs oftast av ansvarig läkare i samråd med andra läkare, 
farmaceuter, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. I den enkla 
läkemedelsgenomgången genomförs en kartläggning av patientens aktuella 
läkemedelsanvändning, läkemedelslista kontrolleras, läkemedelsbehandling bedöms 
efter säkerhet och lämplighet, vidtagna och fortsatta åtgärder dokumenteras och 
läkemedelslistan uppdateras (10). För patienter över 75 år, med minst fem ordinerade 
läkemedel, ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas vid besök hos läkare på 
öppenvård, vid påbörjad hemsjukvård, vid inskrivning i sluten vård samt vid 
inflyttning till boendeform som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (18§). En 
gång/år ska även de patienter som är över 75 år med minst fem ordinerande 
läkemedel, som har hemsjukvård eller bor på boende som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen, erbjudas en läkemedelsgenomgång (11). Om patienterna, efter en 
enkel läkemedelsgenomgång, fortfarande har läkemedelsrelaterade problem eller om 
misstanke till det finns, ska en fördjupad läkemedelsgenomgång erbjudas. Då görs en 
grundlig bedömning och varje ordinerat läkemedel omprövas efter patientens behov 
och hälsostatus för att en säker och lämplig läkemedelsbehandling ska uppnås. Vid 
omprövningen av de ordinerade läkemedlen kontrolleras indikationen, doseringen 
med tanke på patientens fysiologiska funktioner, behandlingseffekten, biverkningar 
och läkemedelsinteraktioner. Därefter görs åtgärder och ändringar i ordinationerna 
samt dokumentation om fortsatta åtgärder (10). Patienten ska få information om vilka 
åtgärder som bör genomföras och varför, samt få en ny uppdaterad läkemedelslista. 
Ansvarig läkare har till uppgift att följa upp och ompröva de behandlingsmål som är 
uppsatta vid genomgången. Vid utskrivning av patienten ska det tydligt framgå när 
och av vilken vårdgivare som uppföljningen ska genomföras (11).   
 
 
Läkemedelsgenomgångar på apotek 
 
 
I början av 2000-talet etablerades elektroniska recept (e-recept) i Sverige  och E-
hälsomyndigheten ansvarar för förmedling och lagring av dessa recept (12, 13). 
Recepthanteringen blir säkrare, smidigare och snabbare med användningen av e-
recept och 98% av alla recept är idag elektroniska (13). Tack vare e-recepten tog E-
hälsomyndigheten fram ett elektroniskt beslutsstöd för farmaceuter. Beslutsstödet 
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kallas för elektroniskt expertstöd (EES) och är ett stöd för farmaceuter vid 
expediering av läkemedel på apoteken. EES är ett system som analyserar patientens 
aktuella recept med patientens övriga förskrivningar för att upptäcka eventuella 
läkemedelsrelaterade problem. Informationen från e-receptet jämförs med 
informationen i EES och är det något problem får farmaceuten en signal om det. EES 
kontrollerar om patienten har flera läkemedel med samma effekt, om de interagerar 
med varandra, om de är olämpliga för patientens ålder samt om doseringen är för hög 
(12).  
 
För att farmaceuten ska kunna göra en analys vid receptexpediering eller vid en 
läkemedelsgenomgång krävs det att patienten lämnar sitt samtycke, muntligt eller 
skriftligt. Oavsett vilken kedja apoteket tillhör gäller dessa samtycken på alla 
svenska apotek. Patientens alla lagrade e-recept är med i analysen men för att ingå i 
EES-analysen måste recepten ha uttag kvar eller nyligen hämtats ut så att läkemedlet 
fortfarande används. Alla läkemedel som patienten kan ha tillgängliga tar EES 
hänsyn till men de måste vara registrerade läkemedel. Licensläkemedel och 
naturläkemedel kan skrivas på recept men EES kan inte analysera dessa preparat och 
texten ”läkemedlet har ej kunnat EES-granskas” gör farmaceuten uppmärksam på 
det. Eftersom äldre patienter blir känsligare för vissa läkemedel finns det varningar i 
systemet som signalerar om läkemedlet har för hög dos eller om läkemedlet inte 
rekommenderas till äldre patienter (12).  
 
Sedan maj 2016 används det så kallade Sfinx-klassificeringssystemet i EES, vilket 
innebär att vården och apoteken har samma informationskälla vad det gäller 
interaktioner mellan läkemedel (12). Sfinx graderar interaktionerna efter klinisk 
betydelse i fyra klasser (A-D) men även efter interaktionernas dokumentation, se 
tabell I (14). D-interaktionerna bör undvikas och ett exempel på en sådan interaktion 
är warfarin och acetylsalicylsyra (15). Farmakokinetiska interaktioner som finns 
dokumenterade i vetenskaplig litteratur och i produktresuméer inkluderas i Sfinx 
(12).  
 
 
 
Tabell I, Sfinx-interaktionerna klassificeras efter klinisk betydelse och dokumentationens art. Källa 
E-hälsomyndigheten (12).  

Klass Klinisk betydelse 
A Interaktionen saknar klinisk betydelse 
B Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar 
C Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med t ex dosjustering 
D Klinisk betydelsefull interaktion som bör undvikas 
Klass Dokumentationernas art 
0 Data från studier av andra läkemedel med liknande egenskaper 
1 Data från ofullständiga fallrapporter och/eller in vitro studier 
2 Data från väldokumenterade fallrapporter. 
3 Data från studier på friska försökspersoner och/eller pilotstudier på patienter 
4 Data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation 
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Läkemedelsanvändningen förbättras och patientsäkerheten höjs när EES används på 
apoteken eftersom farmaceuten får en helhetsbild över patientens alla läkemedel och 
kan därmed upptäcka läkemedelsrelaterade problem (12).  
 
Läkemedelsgenomgångarna inom vården genomförs främst av läkare men de kan vid 
behov samråda med sjuksköterskor eller farmaceuter (11). Farmaceuter är 
läkemedelsexperter och studier visar att när de är en del av vårdteamet ses flera 
fördelar, så som minskade sjukhusvistelser, lägre läkemedelskostnader och bättre 
livskvalité för patienterna (16).      
 
 
 

SYFTE 
 
 
Syftet med arbetet är att undersöka effekterna av farmaceutiska 
läkemedelsgenomgångar på multimedicinerade äldre patienter.  
 
 
Påverkar farmaceutiska läkemedelsgenomgångar antalet läkemedelsrelaterade 
problem hos äldre multimedicinerade patienter? 
Hur stor andel av farmaceutens rekommenderade åtgärder genomförs i praktiken? 
 
 
 

MATERIAL OCH METODER 
 
 
Detta arbete utfördes i form av en litteraturstudie med syftet att undersöka effekten 
av farmaceutiska läkemedelsgenomgångar hos multimedicinerade (polyfarmaci, dvs 
fler än fyra läkemedel), äldre patienter. Databasen PubMed användes för att söka 
artiklar och sökningen begränsades till kliniska och randomiserade kontrollerade 
studier. De sökord som användes var ’pharmacist led’ och ’medication review’, 
vilket resulterade i 203 träffar. ’Polypharmacy’ lades till som ytterligare sökord, 
vilket gav 21 träffar där fem artiklar valdes ut. Inkluderingskraven för att ingå i 
studien var att deltagarna var över 65 år, multimedicinerade samt att 
läkemedelsgenomgångarna var genomförda av farmaceuter.  
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RESULTAT 
 
 

Studie 1 – ”Clinical medication reviews in elderly patients with polypharmacy: a 
cross-sectional study on drug-related problems in the Netherlands” 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att undersöka antalet läkemedelsrelaterade problem hos 
multimedicinerande äldre, med hjälp av kliniska läkemedelsgenomgångar på 
öppenvårdsapotek samt i vilken grad de föreslagna interventionerna utnyttjades (17).  
 
 
Metod 
 
 
Studien var en tvärsnittsstudie som baserades på kliniska läkemedelsgenomgångar 
hos multimedicinerade äldre patienter, som färdigställdes mellan januari och augusti 
2012 i Nederländerna. Data samlades in från totalt 318 öppenvårdsapotek utspridda 
över hela landet. Farmaceuterna som genomförde de kliniska 
läkemedelsgenomgångarna hade genomgått ett träningsprogram från ’the Royal 
Dutch Pharmacist Association’. Patienten intervjuades, där syftet och användandet av 
deras läkemedel diskuterades, samt eventuella läkemedelsrelaterande problem. 
Farmaceuten guidades genom patientens medicinska historia med hjälp av ett 
läkemedelsgenomgångsverktyg, STRIP, för att identifiera läkemedelsrelaterade 
problem (17). STRIP (The systematic tool to reduce inappropriate prescribing) 
används vid läkemedelsgenomgångar i Nederländerna och består bland annat av 
frågor angående underbehandling och ineffektiv behandling (18). Föreslagna 
interventioner som handlade om ändring av medicinering diskuterades med 
förskrivaren. En sammanfattning av intervjun, registrering av sjukdomar, 
identifierade läkemedelsrelaterade problem, vem (förskrivaren och eller patienten) 
som skulle konsulteras för att lösa problemen samt förslag och införda åtgärder 
registrerades i SAMRT (Service Apotheek Medication Review Tool), en 
webapplikation som stödjer farmaceutisk vård. Deltagare till studien valdes från 
databasen och de som inkluderades i studien var patienter över 65 år med minst fem 
läkemedel mot kroniska sjukdomar under de senaste fyra månaderna. Läkemedel mot 
infektionssjukdomar med kort behandlingstid exkluderades, likaså läkemedel som 
troligtvis inte orsakar relevanta läkemedelsrelaterade problem, till exempel 
dermatologiska och topikala produkter (17).  
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Resultat 
 
 
Totalt genomfördes 3807 läkemedelsgenomgångar av äldre, multimedicinerade 
patienter på 258 öppenvårdsapotek. Medelåldern på patienterna var 78 år, 57,9% var 
kvinnor och de använde en median på nio (medeltal: 9,54) läkemedel för behandling 
av kroniska sjukdomar. Antal läkemedelsrelaterade problem som upptäcktes på de 
3807 patienterna var 11 419 st, vilket gav ett medelvärde på tre/patient (17).  
 
De vanligaste läkemedelsrelaterade problemen var överbehandling (25,5%) och 
underbehandling (15,9%). Läkemedel mot magsår och gastroesofageal 
refluxsjukdom (GERD, 10,2%), antitrombotiska medel (6,7%) och lipidmodifierande 
medel (5,2%) var de läkemedelsklasser som var mest involverade i 
överbehandlingen. Protonpumpshämmare (PPI) var den vanligaste (94,9%) 
överbehandlingen vid magsår och GERD. Orsaken till att PPI klassades som 
överbehandling var att det saknades indikation eller att NSAID (non-steroidal anti-
inflammatory drug) eller SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) nyligen hade 
stoppats så att den inte längre behövdes. Vid läkemedelsgenomgången registrerades 
Vitamin K-antagonister som överbehandling (n=47) eftersom varken patienten eller 
farmaceuten visste indikationen till den men det framgick efter konsultation med 
förskrivare (17).  
 
De föreslagna interventionerna som förekom mest frekvent, var att stoppa 
användningen av läkemedlet (19,6%) och kontroll av patient (18,4%) genom till 
exempel blodprovstagning eller blodtrycksmätning. Totalt genomfördes 46,2% av de 
föreslagna interventionerna men i 31,3% av fallen som föreslogs, genomfördes inga 
interventioner. I de fall då interventionerna inte genomfördes berodde det på att 
förskrivaren (27,5%) eller patienten (11,9%) avvisade förslagen eller att de 
läkemedelrelaterade problem som först setts korrigerades mellan intervjun och 
läkarbesöket (13,1%). Vid 22,4% av de föreslagna interventionerna blev det ett annat 
utfall än förslagen intervention (17).  
 
 
Studie 2 – ”Impact of a community pharmacist-led medication review on medicines 
use in patients on polypharmacy – a prospective randomised controlled trial” 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av ’Polymedication Check’ hos 
multimedicinerade patienter (19).  
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Metod 
 
 
Studien var en prospektiv, randomiserad kontrollerad studie med parallella grupper 
som genomfördes i Schweiz från juli 2012 till april 2014. Den gjordes för att 
undersöka effekterna av ’Polymedication Check’ (PMC), vilket är en tjänst i Schweiz 
där farmaceuten, oberoende av läkare, kan kontrollera följsamhetsproblem, 
patienternas kunskap- och hanteringsproblem och därmed följa upp med 
interventioner eller rekommendationer. I studien deltog egenvårdsapotek från ett 
antal representativa delar av Schweiz och 70 farmaceuter rekryterades. Ett samarbete 
med antingen IFAK eller OFAC (företag i Schweiz som administrerar avgifter 
mellan sjukförsäkring och apotek men även besitter patientdata) krävdes också. 
Farmaceuterna fick ingen träning i PMC eftersom studiens syfte var att utvärdera och 
bedöma PMC (19).  
 
För att undvika bias från farmaceuterna skapades det från varje apotek, tillsammans 
med IFAK eller OFAC, ett slumpmässigt urval på 100 potentiella PMC-patienter, 
med kriterierna >18 år och ≥ 4 förskrivna läkemedel i mer än 3 månader. Företagen 
genomförde därefter en screening av patienterna från apoteken och ett första 
slumpmässigt urval på 100 kandidater, valdes ut. Patienter exkluderades om de 
bodde på ålderdomshem, tidigare hade genomgått PMC, om de hade hjälpmedel i 
form veckodosering som sköttes av farmaceut eller någon annan, om de hade en 
kognitiv nedsättning, om de hade flyttat eller dött eller om de pratade otillräcklig 
tyska eller franska. Därefter bjöd farmaceuterna kontinuerligt in 10 patienter åt 
gången, att delta i studien. Patienter randomiserades in i interventions-gruppen eller i 
kontrollgruppen (19).  
 
Studien varade i sju månader för varje patient och innefattade två besök på apoteket 
med komplettering av frågeformulär och två telefonintervjuer. Frågeformuläret 
utvecklades för att samla in data om patienten (ålder, kön, levnadssituation) men 
även för att uppskatta patienternas begränsningar i de vardagliga aktiviteterna. Alla 
patienter som deltog i studien fick komma in till apoteket i början och i slutet av 
studien (T-0 och T-28), för att svara på frågeformulären. Telefonintervjuerna 
genomfördes vecka två (T-2) och vecka 16 (T-16) och innehöll frågor i fem 
kategorier; kunskapen om deras medicin och daglig användning, personlig 
uppfattning om rekommenderad medicinering/användning av dosett, om de besökt 
vårdcentral/sjukhus, deras uppfattning om det medicinska frågeformuläret samt stöd 
av farmaceuten. De patienter som ingick i interventions-gruppen genomgick en PMC 
vecka 0 (T-0). Farmaceuten hade en strukturerad rådgivning med patienten där 
läkemedlens nuvarande användning kontrollerades och patienternas kunskap om 
användning och följsamhet undersöktes. För att klassificera läkemedelsrelaterade 
problem och beskriva farmaceutens interventioner användes GSASA (19), som är ett 
klassificeringsverktyg som används av farmaceuter i Schweiz (20). Det innehåller 
fem huvudkategorier; problem, typ av problem, orsak, intervention och utfall. 
Studien använde sig av kategorin ’orsak’ där de fokuserade på patientens individuella 
behov av information; säker och effektiv användning av mediciner, läkemedlens 
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eventuella biverkningar samt patientens livsstil, kost och befogenhet. Patienterna i 
kontrollgruppen fick inga interventioner eller dokumentation vid start, utan fick 
endast svara på frågeformulären vid studiens start och slut, samt delta i de två 
telefonintervjuerna. De fick normal rådgivning vid uthämtning av nya recept eller vid 
eventuella funderingar. I slutet av studien, T-28, dokumenterade farmaceuten de 
observerade läkemedelsrelaterade problemen, frekvensen av fall och patientens 
rapportering av ändringar (dosering, generiskt utbyte, start/stopp, förändring) sedan 
T-0 (19).  
 
Två metoder användes för att mäta den objektiva följsamheten i studien. Medication 
Possession Ratio (MPR) som representerar följsamheten/läkemedel, vilket 
beräknades genom att dela en dagsranson av läkemedel, med antal dagar i den valda 
tidsperioden. Den andra metoden var Daily Polypharmacy Possession Ratio (DPPR) 
som representerar följsamheten/patient vad gäller patientens kroniska 
multimedicinering (19). De läkemedel som är tillgängliga varje dag poängsätts och 
delas med antalet dagar i observationstiden vilket resulterar i alla de läkemedel som 
är tillgängliga för daglig användning (21). Data från patientens recepthistorik från 
minst 200 dagar innan T-0, samlades in från apoteken, för beräkning. För att 
inkluderas i mätningen skulle läkemedlet användas dagligen under hela perioden och 
endast orala läkemedel med bestämd dos ingick. Behandlingar som ändrat doser 
under studieperioden, efterfrågats av patienten, ångestdämpande läkemedel eller 
tillägg av magnesium exkluderades från mätning. För mätning av den subjektiva 
följsamheten användes patienternas svar från frågeformulären (19).  
 
 
Resultat 
 
 
Av 413 tillfrågade farmaceuter deltog 64 farmaceuter till slutet av studien. De 
representerade 54 olika apotek vars lokalisering var jämnt fördelade dels geografiskt 
mellan centralt område, ytterområde och förorter, men även mellan fristående apotek 
och tillhörande kedja eller grupp. Majoriteten av de farmaceuter som deltog i studien 
var kvinnor (75%) och hade i medel 14,9 års professionell arbetslivserfarenhet på 
egenvårdsapotek. Totalt randomiserades 450 patienter till interventionsgruppen 
(N=218) eller kontrollgruppen (N=232). Varje farmaceut hade en median på 7 
patienter var, med räckvidd mellan 1 och 17 patienter. Medelåldern på patienterna 
var 67 år i båda grupperna och fördelningen mellan könen var jämn mellan 
grupperna. Däremot sågs en skillnad i levnadsförhållande, där en större andel 
kvinnor (111 av 249) bodde själva jämfört med männen (40 av 207) (19).  
 
I genomsnitt hade varje patient 6,8 läkemedel för kronisk medicinering. Vid T-0 
rapporterade farmaceuterna 258 läkemedelsrelaterade problem (1,18/patient). De två 
viktigaste problemen som farmaceuterna såg, var bristande följsamhet av minst ett av 
patientens läkemedel (26,7%) samt bristfällig kunskap angående risker eller ett större 
behov av information för en säker och effektiv läkemedelsbehandling (26,7%). De 
flesta av de läkemedelsrelaterade problem (58,9%) som rapporterades kunde åtgärdas 



18 
 

med farmaceutisk rådgivning. Ändringar i patienternas vårdplan för att optimera 
administreringen av läkemedlet (15,5%) gjordes också av vissa farmaceuter (19).  
 
Totalt registrerades 2453 kroniska behandlingar vid T-28 och 41,6% (1020st) 
inkluderades för beräkning av Medication Possession Ratio (MPR). Ingen ökad 
följsamhet kunde ses i interventionsgruppen och i 212 behandlingar av 1020 (20,8%) 
var följsamheten/läkemedel mer än 80%. Daily Polypharmacy Possession Ratio 
(DPPR) beräknades på varje enskild patient och medelvärdet för alla patienter i 
studien var 87,3%. För att mäta den subjektiva följsamheten frågades patienterna om 
hur de uppskattade följsamheten på en skala 0-100%. Den största förändringen kunde 
ses i interventionsgruppen mellan T-0 och T-2. Mellan telefonintervjuerna 
förändrades inte patienternas uppfattningar om deras läkemedel och någon skillnad 
mellan gruppernas följsamhet kunde inte heller ses (19).  
 
I 18 fall av de 258 rapporterade läkemedelsrelaterade problemen, kontaktade 
farmaceuten ansvarig läkare för att diskutera eller informera om de upptäckta 
problemen. Fyra av de kontaktade läkarna gav ingen respons till farmaceuten medan 
de andra 14 gav feedback på det aktuella problemet. Farmaceutens 
rekommendationer accepterades av nio läkare (64,3%), delvis av en (7,1%) och två 
avvisade farmaceutens förslag (14,3%). I två av fallen förblev genomförandet av 
rekommendationen oklar. Totalt rapporterades 209 oplanerade besök på vårdcentral 
eller sjukhus och någon skillnad mellan grupperna kunde inte ses (19).  
 
   
Studie 3 – ”Pharmacist-based medication review reduces potential drug-related 
problems in the elderly” 
 

 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att undersöka om farmaceutledda interventioner kan minska 
antalet potentiella läkemedelsrelaterade problem hos patienter ≥65år som använder 
sex eller flera läkemedel samtidigt (22). 
 
 
Metod 
 
 
En kontrollerad uppföljningsstudie genomfördes på 16 öppenvårdsapotek i södra 
Nederländerna från juni 2002 till juni 2003. Från varje enskilt apoteks databas, 
valdes patienter som var över 65 år och använde sex eller fler läkemedel ut. Från 
urvalet randomiserades patienterna till interventionsgruppen och inkluderades till 
kontrollgruppen genom matchning av ålder och kön mot interventionsgruppens 
patienter. Patienter som under tiden för urvalet, bodde på vårdhem eller sjukhus, eller 
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vars allmänläkare inte var villiga att samarbeta i studien, exkluderades. Likaså de 
patienter vars allmänläkare inte var villiga att samarbeta i studien exkluderades (22).  
 
Farmaceuten genomförde läkemedelsgenomgången på patienternas aktuella 
läkemedelslista och sammanställde en lista av rekommendationer, med antingen 
tillägg eller upphörande av läkemedel, vilket inom två veckor diskuterades med 
allmänläkaren. Beroende på patientens hälsostatus och graden av 
läkemedelsrelaterade problem diskuterades rekommendationerna med patienterna. 
En uppföljning med en ny läkemedelsgenomgång gjordes efter fyra månader, för att 
undersöka potentiella läkemedelsrelaterade problem. Studiens primära utfall var 
ändringen i antalet potentiella läkemedelsrelaterade problem mellan grupperna. 
Sekundärt utfall var ändringen i antal läkemedel mellan grupperna. Genom Chronic 
Disease Score (CDS) mättes patienternas kroniska sjukdomstillstånd för att få en 
indikation på patientens sjuklighet och allmänna hälsotillstånd. CDS ökar med 
antalet kroniska sjukdomar patienten har samt med försvårande medicinering (22).  
 
 

Resultat 
 
 
Vid studiens start deltog totalt 196 patienter men på grund av dödsfall (N=18), byte 
av apotek (N=2) och inläggning på sjukhus (N=2) fanns data för totalt 174 patienter 
vid studiens slut. Interventionsgruppen (N=87) och kontrollgruppen (N=87) var 
jämnt fördelade mellan ålder, kön, antalet läkemedelsrelaterade problem och antal 
läkemedel samt medelpoäng för CDS (22). 
 
Interventionerna ledde till att medelantalet av potentiella läkemedelsrelaterade 
problem sjönk med 20,3% i interventionsgruppen från studien start till studiens slut. I 
kontrollgruppen sågs endast en sänkning på 4%, vilket gav en genomsnittlig skillnad 
på 16,3% mellan grupperna. I patientgruppen med CDS 8–9, fanns den tydligaste 
minskningen med 23,7% skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. 
Någon signifikant minskning av antalet läkemedel kunde inte ses i någon av 
grupperna (22).  
 
Det vanligaste potentiella läkemedelsrelaterade problemet i båda grupperna var 
utgången indikation, följt av kontraindikation och läkemedel-läkemedel-interaktion. 
Resultatet visar också att alla potentiella läkemedelsrelaterade problem minskade 
som ett resultat av genomförd intervention. Den största förändringen sågs vid 
läkemedelsrelaterade problem som var relaterade till förskrivaren, till exempel 
utgången indikation eller olämplig användning. Efter genomförd intervention 
minskade olämplig användning med 39% i interventionsgruppen (22). 
 
Av de interventioner som farmaceuterna föreslog, hade 27,7% genomförts efter fyra 
månader. Den vanligaste föreslagna rekommendationen som allmänläkarna 
genomförde var att avbryta behandlingen och i sju av fallen ändrades behandlingen 
istället för att avbryta (22). 
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Studie 4 – ”Improving the quality of pharmacotherapy in elderly primary care 
patients through medication review: A randomised controlled study” 
 
 

Syfte 
 
 
Studiens syfte var att utvärdera en strukturerad modell för farmaceutledda 
läkemedelsgenomgångar i södra Sveriges primärvård och att mäta effekterna hos 
patienter med potentiella olämpliga läkemedel (PIM – potentially inappropriate 
medications) och som står på ≥10 läkemedel, samt ≥3 psykofarmaka (23).  
 
 
Metod 
 
 
En randomiserad kontrollerad klinisk studie genomfördes i södra Sverige mellan 
september 2011 och februari 2012. Totalt bjöds 90 allmänna primärvårdskliniker in 
till att delta i studien. Fyra farmaceuter, med minst fyra års erfarenhet av 
läkemedelsgenomgångar, valdes ut och fick ansvara för olika områden. De patienter 
som inkluderades i studien var ≥75 år, använde dosett och bodde på vårdhem eller 
hemma med kommunal hemvård. Innan patienternas årliga besök och förnyelse av 
läkemedel hos allmänläkaren utvärderades deras specifika symtom och en kontroll av 
hälsostatus genomfördes av en sjuksköterska. Blodtryck, puls, vikt, falltendens och 
förvirring bedömdes med hjälp av PHASE-20 (23), som är ett frågeformulär som 
används som screeningsinstrument för att gradera, identifiera och följa upp symtom 
som kan vara läkemedelsrelaterade (24).  
 
Patienterna randomiserades till kontroll- eller interventionsgruppen där hänsyn till 
geografiskt område togs. Farmaceuterna utförde läkemedelsgenomgångar, utan att 
träffa patienterna i interventionsgruppen. De bedömde istället relevanta delar av 
elektroniska journaler samt data från patienternas provtagning. Farmaceuten 
identifierade läkemedelsrelaterade problem med hjälp av läkemedelsgenomgångar 
som baserades på frågeformuläret om symtom och läkemedelslistor. För att 
identifiera potentiella olämpliga läkemedel användes Socialstyrelsens ’Indikatorer 
för god läkemedelsterapi hos äldre’. Farmaceutens rekommendationer registrerades i 
patienternas elektroniska journaler (23). 
 
Studiens primära effektmått var förändring i andelen patienter som tog potentiellt 
olämpliga läkemedel. Det sekundära effektmåttet var andelen patienter som tog ≥10 
läkemedel och andelen patienter som tog ≥3 psykofarmaka före och efter 
interventionen. Genomsnittsåldern och könsfördelningen på patienterna, det 
genomsnittliga antalet läkemedel och andelen patienter som använde läkemedel från 
olika ATC-grupper fastställdes. Eventuella ändringar eller åtgärder på grund av 
rekommendationer från farmaceuterna samlades också in (23).  
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Resultat 
 
 
Av totalt 391 bedömda patienter var 369 inkluderade i analysen. En tredjedel av 
patienterna i båda grupperna hade minst ett potentiellt olämpligt läkemedel vid start. 
Andelen patienter med minst ett potentiellt olämpligt läkemedel och patienter som 
stod på fler än 10 läkemedel minskade i interventionsgruppen men inte i 
kontrollgruppen. Det totala antalet läkemedel minskade från start till uppföljningen i 
interventionsgruppen (23).  
 
Av de 182 patienterna i interventionsgruppen, identifierades läkemedelsrelaterade 
problem hos 93% av dem. Totalt upptäcktes 431 läkemedelsrelaterade problem och 
onödig medicinering stod för 29% av dessa. Resultatet visade ingen skillnad på 
läkemedelsrelaterade problem mellan patienter som bodde på vårdhem och de som 
bodde hemma med kommunal hemvård. Av de identifierade läkemedelsrelaterade 
problemen var 16% (N=67) relaterade till potentiellt olämpliga läkemedel, främst 
antipsykotika (N=27) (23).  
 
De interventioner som farmaceuten främst rekommenderade var att ta bort 
läkemedelsbehandling (30%) och minska dosen (28%). Av de presenterade 
läkemedelsrelaterade problemen resulterade 241 (56%) i att läkaren genomförde en 
förändring i medicineringen, allt från en till max sju förändringar/ patient. Ingen 
skillnad fanns heller här mellan patienter på vårdhem och de som bodde hemma. Av 
de åtgärder som vidtogs av läkaren, som gällde potentiella olämpliga läkemedel, 
fanns en skillnad mellan grupperna vid sänkt dos (p = 0,003) (23).  
 
I interventionsgruppen hade farmaceuten i 20% av fallen, ett personligt möte med 
läkaren, medan resterande 80% genomfördes på distans. Resultaten visade ingen 
skillnad mellan dessa grupper med avseende på åtgärder gjorda på potentiellt 
olämpliga läkemedel eller genomförda medicinska ändringar av läkare (23).  
 
 
Studie 5 – ”Effects of a pharmacist-led structured medication review in primary 
care on drug-related problems and hospital admission rates: a randomized 
controlled trial” 
 
 

Syfte 
 
 
Studiens primära syfte var att bedöma om en strukturerad, randomiserad och 
kontrollad intervention från en farmaceut på en vårdcentral kan minska antalet 
ordinerade läkemedel och läkemedelsrelaterade problem (16).  
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Metod 
 
 
En randomiserad, kontrollerad studie genomfördes vid en vårdcentral i Stockholm 
mellan september 2004 och november 2005. Patienter med planerade konsultationer 
med läkare jämfördes med patienter som fick förberedande, strukturerad 
farmaceutisk rådgivning innan besöket. För att inkluderas i studien krävdes att 
patienterna stod på fem eller fler läkemedel, var ≥65 år och var redan bokade för ett 
möte med en allmänläkare. Patienter som inte pratade flytande svenska, inte kunde 
tala för sig själva eller tidigare medverkat i pilotstudien exkluderades. De patienter 
som valde att delta fick ett frågeformulär där de fick skriva ner sina läkemedel 
(receptbelagda, receptfria samt växtbaserade läkemedel) och sina 
läkemedelsrelaterade problem. Därefter randomiserades patienterna in i två grupper, 
där interventionsgruppen träffade en farmaceut innan läkarbesöket och 
kontrollgruppen fick normal vård. Läkemedelsgenomgången genomfördes av en 
farmaceut som certifierats inom långvårdsmedicin och Beers kriterierna användes för 
att klassificera läkemedelsrelaterade problem (16). Beers kriterierna är en 
sammanställning över läkemedel och läkemedelskombinationer som äldre patienter 
ska undvika (4). Tolv månader efter start, fick alla patienter i studien ett nytt 
frågeformulär att besvara som analyserades av en oberoende farmaceut (16). 
 
 
Resultat 
 
 
Totalt identifierades 395 patienter att delta i studien, men efter exklusionskriterierna 
återstod 209 patienter som randomiserades till två grupper, interventionsgruppen 
(107) eller kontrollgruppen (102). Sett till ålder, könsfördelning och antalet 
diagnoser var de båda grupperna lika, dock använde interventionsgruppen fler 
läkemedel än kontrollgruppen (8,6 mot 7,4/patient, p<0,05). En genomsnittlig 
minskning av antalet ordinerade läkemedel/patient sågs i interventionsgruppen (från 
8,6 till 7,9, p <0,05) efter 12 månader, medan det i kontrollgruppen upptäcktes en 
genomsnittlig ökning från 7,4 till 7,5 ordinerade läkemedel/patient (16).  
 
Läkemedelsrelaterade problem analyserades på de patienter som lämnade in båda 
frågeformulären (N=75 patienter interventionsgruppen, N=66 kontrollgruppen). Vid 
en jämförelse av antalet läkemedelsrelaterade problem före och efter interventionen 
kunde en skillnad ses i interventionsgruppen men inte i kontrollgruppen. Den 
genomsnittliga minskningen i antalet läkemedelsrelaterade problem var 0,43 
läkemedelsrelaterade problem/patient i interventionsgruppen men endast 0,27 i 
kontrollgruppen. Minskningen i interventionsgruppen berodde främst på en 
förbättrad följsamhet (16).  
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Tabell I, Sammanfattning av studiernas resultat.  
 

*DRP – drug related problem, läkemedelsrelaterade problem 
 
 
 

DISKUSSION 
 
 
Sveriges befolkning blir allt äldre och med ökande ålder ökar riskerna att drabbas av 
sjukdomar som kräver behandling. Multimedicinering och att kroppens fysiologiska 
förutsättningar ändras med åldern gör att denna kategori av människor löper större 
risk att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. Syftet med arbetet var att se om 
farmaceutiska läkemedelsgenomgångar har någon effekt på multimedicinerade äldre 
patienter. Arbetet utfördes i form av ett litteraturarbete där fem vetenskapliga studier 
valdes med inkluderingskraven att deltagarna var över 65 år och multimedicinerade 
samt att läkemedelsgenomgångar var genomförda av farmaceuter.  
 
Studie 1 (17) undersökte, genom kliniska läkemedelsgenomgångar på 
öppenvårdsapotek, antalet läkemedelsrelaterade problem hos multimedicinerade 
äldre samt hur de föreslagna åtgärderna utnyttjades. Det var en stor studie där 3807 
läkemedelsgenomgångar genomfördes och tre läkemedelsrelaterade 
problem/deltagare upptäcktes. De vanligaste läkemedelsrelaterade problem som 
rapporterades var överbehandling och underbehandling. De läkemedel som var mest 
representerade i överbehandlingen var läkemedel mot magsår och GERD, 
antitrombotiska läkemedel och lipidmodifierande läkemedel.  
 

Studie Antal 
läkemedels-

genomgångar 

Antal 
läkemedel/ 

patient 

Ålder 
(år) 

Funna 
DRP*/ 
patient 

Vanligaste 
DRP* 

Vanligaste 
interventionen 

Genomförda 
interventioner 

(%) 

Antal 
DRP*/patient 

efter 
intervention 

1 3807 9,0 78,0 3,0 Utgången 
indikation 

Stoppa 
behandling, 
kontroll av 
patient 

46,2 - 

2 218 6,8 67,0 1,2 Bristande 
följsamhet, 
bristfällig 
kunskap/ 
behov av 
information 

Rådgivning, 
optimering av 
läkemedels-
behandling 

3,9 - 

3 87 8,8 76,6 4,1 Utgången 
indikation 

Stoppa 
behandling 

27,7 3,3 

4 182 11,4 87,0 2,4 Onödig 
medicinering 

Stoppa 
behandling, 
minska dosen 

56,0 - 

5 107 8,6 79,0 1,7 Läkemedels-
biverkningar 

- - 1,3 
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De interventioner som förekom mest var att stoppa användningen av läkemedlet och 
att följa upp patienten med fler undersökningar. Av de interventioner som 
farmaceuterna föreslog genomfördes 46,2%. En stor andel av interventionerna ledde 
till förändringar i patienternas behandling, antingen enligt farmaceuten föreslag eller 
genom annan åtgärd av läkarna. I 31,3% av de föreslagna interventionerna 
genomfördes dock ingen åtgärd alls. Anledningen till att de inte genomfördes 
berodde på att förskrivaren eller patienten avvisade förslaget eller att 
interventionerna korrigerades mellan intervjun och det efterföljande läkarbesöket.  
 
Farmaceuterna som genomförde läkemedelsgenomgångarna hade genomgått en 
utbildning men trots detta fanns ändå risken att de inte hade tillräcklig erfarenhet för 
att genomföra läkemedelsgenomgångar vilket kan ha påverkat resultatet. Studiens 
upplägg med utbildade farmaceuter, patientintervjuer och diskussioner med 
allmänläkare gör ändå att resultaten kan ses som relevanta. Studien visar att många 
interventioner genomfördes, vilket är ett tecken på att de farmaceutiska 
läkemedelsgenomgångarna har effekt. Dock hade det varit intressant att se en 
uppföljning för att se effekterna på antalet läkemedelsrelaterade problem av 
läkemedelsgenomgångarna.  
 
Studie 2 (19) undersökte effekterna av ’Polymedication Check’ (PMC) på 
multimedicinerade patienter med fokus på läkemedelsanvändning och patienternas 
följsamhet. Patienterna i studien använde i snitt 6,8 läkemedel och hade 1,18 
läkemedelsrelaterade problem/patient. Farmaceuterna rapporterade 258 
läkemedelsrelaterade problem där de vanligaste var bristande följsamhet och 
bristfällig kunskap angående risker eller större behov av information för säker och 
effektiv läkemedelsbehandling. Den vanligaste interventionen som rapporterades var 
rådgivning med patient och ca 90% av patientens läkemedelsrelaterade problem 
kunde åtgärdas av farmaceuten. Det visar vikten av farmaceutens roll, med bland 
annat rådgivning, för en säkrare läkemedelsbehandling. Ansvarig läkare kontaktades 
i 18 fall för att diskutera eller informera om de läkemedelsrelaterade problemen som 
farmaceuten hade upptäckt. I 14 av fallen återkopplade läkaren och farmaceutens 
rekommendationer accepterades av nio läkare samt till viss del av ytterligare en 
läkare.  
 
Studiens primära utfall, där den objektiva följsamheten mättes, visade ingen 
förbättring i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Patienterna i 
kontrollgruppen hade en oväntad hög följsamhet/läkemedel (MPR på 87,5%) vilket 
gjorde det svårt att se några förbättringar i interventionsgruppen. Likaså 
följsamheten/patient (DPPR) var lika i båda grupperna och ingen förbättring sågs 
som en följd av interventionerna. Att effekten av PMC inte visade någon förbättring 
var lite förvånande. Tjänsten var dock relativt ny i Schweiz när studien genomfördes 
och farmaceuterna hade inte så mycket erfarenhet av PMC, vilket kan vara en 
anledning till resultatet. Studien hade behövt fler farmaceuter och patienter för att få 
ett starkare resultat. Av 413 farmaceuter deltog endast 64 och de lyckades inte 
rekrytera så många patienter/farmaceut som förväntades vilket också kan ha påverkat 
resultatet. Författarna anser att de patienter, där behovet av hjälp var som störst, kan 
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medvetet valt att inte ingå i studien på eftersom syftet med studien var att upptäcka 
brister i patienternas användning av läkemedel. De patienter som deltog i studien 
hade troligtvis bra följsamhet redan från början eftersom både interventionsgruppen 
och kontrollgruppen hade höga procenttal på MPR. Författarna anser också att 
vetskapen om att man är delaktig i en studie kan spela roll, dels från patientens sida 
vad det gäller följsamheten men även från farmaceutens sida där fler farmaceutiska 
råd kan ha getts. Många olika regioner i Schweiz var representerade då totalt 54 olika 
apotek deltog i studien, vilket gör att studiens resultat kan ses som representativt för 
hela landet.  
 
Studie 2 skiljde sig från de övriga studierna, både i medelålder, antal 
läkemedel/patient men även vad gäller den vanligaste interventionen. Resultatet 
visade att det vanligaste läkemedelrelaterade problemet som förekom i denna studie 
var ’bristande följsamhet’ vilket gav ’rådgivning’ som en föreslagen intervention. Att 
resultatet blev så beror främst på att de undersökte en tjänst som farmaceuter i 
Schweiz använder sig av för att kontrollera just patienternas läkemedelsanvändning 
och följsamhet. Vid multimedicinering är riskerna större att följsamheten brister då 
det blir många läkemedel som patienten måste klara av att hantera. Det kan finnas 
många anledningar till att patienter inte tar sina läkemedel som de ska och det är 
viktigt att läkare, sjuksköterskor och farmaceuter är medvetna om att problemen 
finns. Farmaceuterna på apoteken har här en viktig roll i att stämma av med patienten 
hur de tar sina läkemedel och även informera om varför det är viktigt att ta dem på 
rätt sätt. Effekten av läkemedlet kan utebli om det inte tas efter ordination och då 
finns risken att läkaren istället lägger till ytterligare ett läkemedel eller höjer dosen 
(5). Följderna blir att patienten istället överbehandlas och riskerna ökar för att 
läkemedelsrelaterade problem ska uppstå. Dessutom kan bristande följsamhet leda 
till faror för miljön och onödiga kostnader för samhället då andelen kasserade 
läkemedel ökar (4). 
 
I studie 3 (22) undersöktes om farmaceutledda interventioner kunde minska antalet 
potentiella läkemedelsrelaterade problem hos äldre multimedicinerade patienter. 
Farmaceuten genomförde läkemedelsgenomgången baserad på patientens aktuella 
läkemedelslista och sammanställde en lista av rekommendationer som de inom två 
veckor diskuterade med allmänläkaren. Efter fyra månader gjordes en ny 
läkemedelsgenomgång som visade att interventionerna hade minskat de potentiella 
läkemedelsrelaterade problemen med 16,3% i interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Den tydligaste minskningen av potentiella läkemedelsrelaterade 
problem kunde ses i patientgruppen med CDS 8 - 9 där skillnaden jämfört med 
kontrollgruppen var 23,7%. Denna grupp representerade inte de sjukaste och mest 
behandlade patienterna i studien. Författarna tror att orsaken till att det inte var i 
patientgruppen med högst CDS som den största minskningen sågs kan bero på att 
läkarna helst undviker att ändra medicineringen på dessa väldigt sjuka patienter. 
Detta trots att riskerna för läkemedelsrelaterade problem är större hos patienter med 
många sjukdomar och läkemedelsbehandlingar. Potentiella läkemedelsrelaterade 
problem minskade som en följd av läkemedelsgenomgångarna, dock inte antalet 
ordinerade läkemedel. Det förklaras genom att underbehandling klassas som ett 
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potentiell läkemedelsrelaterat problem och när det åtgärdas med insättning av ett nytt 
läkemedel resulterar det i en ökning av antalet ordinerade läkemedel för patienten. I 
båda grupperna var det ’utgången indikation’ som den vanligaste potentiella 
läkemedelsrelaterade problemet. Vid ’utgången indikation’ sågs magsyra-hämmande 
läkemedel som orsak till läkemedelsrelaterade problem. Interventionsgruppen hade 
från start i genomsnitt en högre andel ordinerade läkemedel/patient och även något 
fler läkemedelsrelaterade problem, vilket kan ha påverkat resultatet. Denna studie var 
intressant i den bemärkelsen att den visar att farmaceutiska läkemedelsgenomgångar 
kan minska antalet läkemedelsrelaterade problem hos patienter.  
 
De vanligaste läkemedelsrelaterade problemen som rapporterades i studie 1 och 3 var 
’överbehandling’ och ’utgången indikation’ och den vanligaste interventionen från 
farmaceuterna var att stoppa behandlingen. Studie 1 hade ingen uppföljning för att 
undersöka om antalet läkemedelsrelaterade problem minskade som en effekt av 
läkemedelsgenomgångarna. Dock genomfördes en stor andel av interventionerna 
eller resulterade i andra åtgärder än de föreslagna vilket kan tolkas som att 
läkemedelsgenomgångarna hade effekt. Studie 3 däremot hade en uppföljning efter 
fyra månader som visade att läkemedelsgenomgångarna på apoteken minskade 
patienternas läkemedelsrelaterade problem från 4,1 till 3,3 per patient. Dessutom var 
tillvägagångssättet med vilket läkemedelsgenomgångarna gjordes i studie 3, med 
genomgång av läkemedelslista, av intresse då resultatet kan relateras till våra svenska 
apotek där vi använder liknande information vid läkemedelsgenomgångar. 
 
I studie 1 var de läkemedel som var mest representerade i överbehandlingen 
läkemedel mot magsår och GERD, antitrombotiska läkemedel och lipidmodifierande 
läkemedel. Även i studie 3 förekom magsyrahämmande läkemedel som en 
huvudorsak till det läkemedelsrelaterade problemet, ’utgången indikation’. Dessa 
läkemedelsgrupper ingår alla bland de 15 vanligaste läkemedel som personer över 75 
år använder vilket gör det extra viktigt att dessa får mer uppmärksamhet om de 
läkemedelsrelaterade problemen ska minska (5). Något som också är viktigt är att 
öka kunskaperna hos vårdpersonalen för hur äldre ska behandlas. På grund av 
åldrandet kan vissa symtom av en sjukdom yttra sig annorlunda än hos yngre vilket 
kan leda till felbehandlingar (25). Det är också viktigt att följa upp äldre patienters 
behandling för att utvärdera effekten och biverkningarna men även för att upptäcka 
andra läkemedelsproblem (5). Förskrivande läkare är ansvarig för att uppföljningar 
genomförs (25). 
 
Studie 4 (23) utvärderade en modell för farmaceutledda läkemedelsgenomgångar 
inom den svenska primärvården. Studien mätte effekterna av 
läkemedelsgenomgångar hos patienter med potentiellt olämpliga läkemedel, som 
stod på fler än 10 läkemedel och fler än tre psykofarmaka. Studien genomfördes i 
södra Sverige och deltagarna i studien var till största del kvinnor, bodde på vårdhem 
och var multimedicinerade. Resultaten av de farmaceutiska 
läkemedelsgenomgångarna visade att de minskade antalet patienter med potentiella 
olämpliga läkemedel som var ordinerade fler än 10 läkemedel. I gruppen patienter 
med fler än tre psykofarmaka sågs ingen effekt till följd av 
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läkemedelsgenomgångarna vid uppföljningen. I interventionsgruppen upptäcktes 431 
läkemedelsrelaterade problem där ’onödig medicinering’ och ’för hög dos’ var de 
främsta orsakerna. Av de läkemedelsrelaterade problemen som identifierades var 
16% relaterade till potentiellt olämpliga läkemedel, främst antipsykotika. De 
vanligaste rekommenderade interventionerna som farmaceuterna föreslog var att ’ta 
bort behandling’ och ’minska dosen’. Vid 56% av de presenterade 
läkemedelsrelaterade problemen genomförde läkaren förändringen i patientens 
medicinering.  
 
Farmaceuterna i studien hade erfarenhet av läkemedelsgenomgångar men de hade 
ingen kontakt med patienterna. Det innebar att de inte hade någon möjlighet att ställa 
frågor direkt till patienterna. De hade dock tillgång till medicinska journaler, 
patientens blodprovsresultat och patientens symtombild. Likaså varierade kontakten 
mellan farmaceut och läkarna från team-diskussioner till distansgenomgångar. Någon 
skillnad sågs varken på genomförda åtgärder vad det gäller potentiella olämpliga 
läkemedel eller medicinska ändringar. Resultatet från studien visar att färre antal 
patienter hade potentiella olämpliga läkemedel och att genomgångar på distans kan 
genomföras med gott resultat.   
 
Studie 5 (16) hade som syfte att undersöka om farmaceuter på en vårdcentral kunde 
minska antalet läkemedel och läkemedelsrelaterade problem hos patienter genom 
läkemedelsgenomgångar. Studiens resultat visar en minskning i antalet ordinerade 
läkemedel i interventionsgruppen, från 8,6 läkemedel/patient till 7,4 efter 12 
månader. Även en skillnad i antalet läkemedelsrelaterade problem kunde ses i 
interventionsgruppen, från 1,73 till 1,31 läkemedelsrelaterade problem/patient. 
Denna förändring kunde inte ses i kontrollgruppen. Däremot kunde inte någon 
statistisk skillnad mellan grupperna fastställas. Deltagarna i de båda grupperna var 
lika till ålder, kön och antalet diagnoser men på grund många av avhopp ingick det 
fler patienter i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Dessutom använde 
patienterna i interventionsgruppen fler läkemedel än de i kontrollgruppen från början. 
Studien genomfördes på en vårdcentral vilket begränsar deltagarna i studien till de 
patienter som besökte den. Det hade eventuellt blivit ett annat resultat om studien 
riktat sig mer mot vårdhem eller boende inom hemtjänsten där patienterna kanske är i 
större behov av läkemedelsgenomgångar. Uppföljningstiden för studien var 12 
månader och författarna ville med det undvika säsongsskillnader. Dock skriver de 
också att det kanske var för lång tid eftersom det på ett år kan hända mycket som kan 
påverka resultaten. De poängterar också vikten av farmaceutens samarbete med 
andra inom den kliniska verksamheten för att uppnå goda resultat av 
läkemedelsgenomgångarna.  
 
Studie 4 och 5 var båda svenska studier där de farmaceutiska 
läkemedelsgenomgångarna genomfördes inom primärvården. De skiljde sig åt genom 
att farmaceuterna i studie 4 inte hade någon personlig kontakt med patienten utan 
genomförde läkemedelsgenomgångarna enbart med hjälp av elektroniska journaler, 
patienternas provresultat och deras symtombild. Farmaceuterna i studie 5 fick träffa 
patienterna innan läkarbesöket för ett samtal samt ta del av patientens journaler. 
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Resultatet från studie 5 var inte lika starkt som det från studie 4. Om det berodde på 
tillvägagångssättet av läkemedelsgenomgångarna eller på statusen på patienterna är 
oklart. Patienterna i studie 4 var äldre och hade både fler ordinerade 
läkemedel/patient och fler läkemedelsrelaterade problem än patienterna i studie 5. De 
riktade också sin studie mot patienter över 75 år som bodde på vårdhem eller hemma 
med hemtjänst vilket gör att deras patienter kan antas vara sjukare än de som kom till 
vårdcentralen där studie 5 valde att göra sina läkemedelsgenomgångar. Därför kan 
studie 4 fått fram ett mer positivt och tydligare resultat.  
 
I både studie 4 och 5 hade farmaceuterna kontakt med läkare. Dock påpekar 
författarna av studie 5 vikten av ett samarbete för att uppnå resultat. Detta är 
intressant med tanke på den ökning av antalet farmaceuter som skett just inom 
vården i Sverige. Alla landsting i Sverige har idag farmaceuter anställda. Genom att 
ha farmaceuter med i vårdteamet kan läkemedelsbehandlingen bli säkrare (26). 
Däremot behövs det fler kliniska farmaceuter ute i primärvården och även där pågår 
åtgärder i vissa landsting för att få fler farmaceuter till vårdcentralerna (27). Alla 
patienter som är 75 år eller äldre och står på minst fem läkemedel ska erbjudas en 
läkemedelsgenomgång per år (11). Rutiner från Landstinget i Kalmar län säger att 
alla patienter som läggs in på sjukhus ska genomgå en enkel läkemedelsgenomgång. 
Inom primärvården ska den genomföras då förändringar sker i patientens behandling 
men även en gång per år till alla patienter som har fast medicinering (28). Vad som 
inte riktigt framgår är i vilken utsträckning dessa läkemedelsgenomgångar genomförs 
i verkligheten. Har läkarna ute på vårdcentralerna tiden och framförallt kontinuiteten 
för att genomföra läkemedelsgenomgångar och uppföljningar? Här kanske 
farmaceuternas kompetens kan hjälpa till att täcka upp behovet i arbetet för att de 
läkemedelsrelaterade problemen ska bli färre hos våra äldre multimedicinerade 
patienter. En uppföljning kan kanske vara i form av ett enskilt samtal med en 
farmaceut i en lugn och avslappnad miljö. Efter ett läkarbesök kan det uppstå frågor 
som patienten behöver diskutera, vilket då farmaceuten kan hjälpa till med. 
Följsamhetsproblem och patienternas kunskap om deras läkemedel kan också bli 
bättre genom dessa samtal och med mer kunskap om sina läkemedel kan patienterna 
tidigare upptäcka eventuella biverkningar. Farmaceuten kanske också, via dessa 
samtal, upptäcker biverkningar och förmedlar det vidare till patientens läkare. 
Genom ett nära samarbete med läkarna kan behandlingen justeras och patienten får 
förhoppningsvis en bättre läkemedelsbehandling. Ett intressant område med potential 
för framtida forskning för att se om sådana samtal kan resultera i fördelar både för 
patienterna och vården.   
 
Alla svenska apotekskedjor erbjuder tjänsten EES där farmaceuten kan se patientens 
alla lagrade e-recept förutsatt att det finns uttag kvar eller att de nyligen har hämtats 
ut. Tjänsten, som är ett stöd för farmaceuten, jämför e-recepten med informationen i 
EES och ger farmaceuten signaler om det förekommer läkemedel med samma effekt, 
om de integrerar med varandra, om de är olämpliga för patientens ålder samt 
kontrollerar att doseringen är lämplig. Efter att patienten har registrerats i EES kan 
farmaceuten vid varje expediering gå in och kontrollera patientens förskrivningar. 
Detta hjälper personalen på apoteken att upptäcka problem med patientens 
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läkemedel, samtidigt som patienten kan känna sig trygg med sin 
läkemedelsanvändning (12). Att apoteken erbjuder denna tjänst kan leda till att fler 
läkemedelsrelaterade problem hittas vilket kan leda till att dessa problem minskar. 
Förhoppningsvis innebär detta att apoteken kan hjälpa vården med att genomföra 
läkemedelsgenomgångar. Dock finns risken att tiden till detta på apoteken inte finns. 
En rapport som Sveriges farmaceuter publicerade 2017 visar att 68% av deras 
medlemmar upplever stress i ganska eller mycket hög utsträckning (29). Detta kan 
kanske ses som ett resultat av apoteksmarknadens omreglering. Då antalet apotek har 
ökat och öppettiderna förlängts, har antalet farmaceuter inte hållit samma ökning 
(29). Trots att EES är ett stöd som underlättar kontrollen är bristen på farmaceuter 
kanske ändå för tillfället för stor för att hinna genomföra läkemedelsgenomgångar. 
 
De ekonomiska aspekterna med att genomföra läkemedelsgenomgångar är också 
något som bör nämnas. Endast studie 5 hade beräknat kostnaden för den tid som de 
erfarna kliniska farmaceuterna behövde för att genomföra läkemedelsgenomgången. 
De redovisade att tiden för samtal, förberedelser och uppföljning krävde två 
timmar/patient vilket uppgick till en kostnad av 79 euro/patient. De kunde dock inte 
visa några besparingar på sjukhusvistelser eller vårdcentralsbesök då studien inte 
hade tillräckligt starka resultat (16). Däremot i en studie från Spanien, där de 
undersökte om läkemedelsgenomgångar på apotek gav några ekonomiska 
konsekvenser, visade resultatet på att läkemedelsgenomgångar gav besparingar för 
det nationella vårdsystemet och dessutom flera fördelar för patienternas hälsa (30). 
En rapport, som Svensk Farmaci skriver om, visar också på att öppenvårdsapoteken i 
Storbritannien sparar pengar åt sjukvården, samhället och patienterna genom bland 
annat läkemedelsgenomgångar (31). Ett samarbete mellan vården och apoteken 
skulle därmed kunna leda till mindre kostnader även i Sverige och Sveriges regering 
har precis fått i uppdrag av riksdagen att utse en lämplig myndighet för att utveckla 
modeller för ett samarbete mellan just dessa parter (32). Förhoppningsvis kan 
därmed ett bra samarbete snart börja byggas mellan apoteken och vården.  
 
De studier som ingick i detta arbete hade metodiska svårigheter när det gäller att 
upprepa studierna. Vi människor är olika och om studien skulle göras igen är det 
andra multimedicinerade patienter, med andra förutsättningar, vilket gör det svårt att 
få samma utfall. Fler uppföljningsstudier skulle också vara intressanta att se för att 
undersöka om patienten fick det bättre som följd av läkemedelsgenomgångarna då tre 
av de granskade studierna inte hade någon uppföljning alls. Här behövs fler studier 
för att se vad de farmaceutiska läkemedelsgenomgångarna verkligen betyder för 
patienternas behandling och välmående.  
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SLUTSATS 
 
 
Studierna som ingick i denna litteraturstudie genomförde farmaceutiska 
läkemedelsgenomgångar på äldre multimedicinerade patienter på apotek i 
Nederländerna och Schweiz samt inom primärvården i Sverige. Genom 
läkemedelsgenomgångarna hittades 1,2 till 4,1 läkemedelsrelaterade problem/patient. 
De vanligaste läkemedelsrelaterade problemen var ’överbehandling’, ’bristande 
följsamhet’, ’utgången indikation’, ’onödig medicinering’ och 
’läkemedelsbiverkningar’. I fyra av studierna fanns uppgifter på vanligaste 
intervention som farmaceuten rekommenderade och den som förekom mest var att 
stoppa behandlingen. I varierande grad genomfördes interventionerna i studierna och 
i två av studierna redovisades tydliga reduceringar av läkemedelsrelaterade problem 
hos patienterna som ett resultat av de farmaceutiska läkemedelsgenomgångarna.  
 
Analyserna av dessa studier visar att farmaceutiska läkemedelsgenomgångar, både på 
apotek och inom primärvården, kan reducera antalet läkemedelsrelaterade problem 
hos äldre multimedicinerade patienter. Med mer kunskap om kroppens åldrande kan 
äldre patienters läkemedelsbehandlingar bli effektivare och säkrare. På apoteken har 
farmaceuterna ett bra stöd i EES vid läkemedelsgenomgångar och med 
förhoppningen om att fler kliniska farmaceuter kommer in i primärvården kan antalet 
läkemedelsrelaterade problem reduceras.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1; Högriskläkemedel för äldre patienter.  

Läkemedelsgrupp Läkemedel (ATC-kod) Riskbiverkningar 
Bensodiazepiner Diazepam (N05BA01) 

Nitrazepam (N05CD02) 
Flunitrazepam (N05CD03) 

Dagtrötthet, muskelsvaghet, 
kognitiva störningar, balans-
störningar och fall.  

Medel vid funktionella 
tarmsymtom, antikolinerga 
 
 

Glykopyrron (A03AB) 
Atropin, Hyoscyanin (A03BA) 
Butylskopolamin, 
Metylscopolamin (A02BB) 

Kognitiva störningar kan 
framkallas (lättare minnes-
störningar till förvirring) 

Antiememtika, antikolingera Skopolamin (A04AD)  
Antiarytmika Disopyramid (C01BA)  
Urologiska spasmolytika Oxybutynin, Tolterodin, 

Solifenacin, Darifenacin, 
Fesoterodin (G04AD) 

 

Opioider i kombination med 
spasmolytika 

Morfin, Ketobemidon resp. 
Hydromorfon i kombination 
med spasmolytika (N02AG) 

 

Medel mot parkinsonism, 
antikolinerga 

Trihexfenidyl, Biperiden 
(N04A) 

 

Antispykotiska läkemedel av 
högdostyp 

Levomepromazin (N05AA) 
Klorprotixen (N05AF03) 

 

Antipsykotiskt läkemedel Klozapin (N05AH02)  
Lugnande medel Hydroxizin (N05BB01)  
Antidepressica, icke-selektiva 
monoaminåterupptagshämmare 

Klomipramin, Amitriptylin, 
Nortriptylin, Maprotilin 
(N06AA) 

 

Antihistaminer (vissa 1:a 
generationen) 

Dimenhydrinat (R06AA02) 
Klorfeniramin, 
Dexklorfeniramin (R06AB) 
Alimemazin, Prometazin, 
Tietylperazin (R06AD) 
Cyproheptadin (R06AX02) 

 

Opioider Tramadol (N02AX02) Illamående, förvirring 
Sömnmedel och lugnande 
medel 

Propiomazin (N05CM06) Dagtrötthet, kan framkalla 
extrapyramidala symtom, t ex 
restless legs 
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