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Sammanfattning 
 
Socialstyrelsen har under 2014 tagit fram en webbutbildning för att förbättra AT-
läkares kompetens inom området läkemedelsbehandling av äldre. I juni 2014 uppdrog 
Socialstyrelsen åt eHälsoinstitutet att under hösten 2014 genomföra en utvärdering 
huruvida webbutbildningen stärker AT-läkarnas kompetens inom området.  
 
Utvärderingen genomfördes som en kontrollerad studie, där studiepopulationen (AT-
läkare som tidigare inte hade genomgått webbutbildningen) delades in i två grupper; 
en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Båda grupperna besvarade en webbenkät 
som bestod av bakgrundsfrågor och 20 kunskapsfrågor som hämtats från 
webbutbildningens kunskapstest inom modulerna allmänmedicin och internmedicin. 
Kunskapsfrågorna var både flersvarsfrågor och ensvarsfrågor. För att få rätt på 
flervalsfrågorna krävdes att alla rätta alternativ var ifyllda.  
 
Totalt besvarade 90 AT-läkare enkäten, 67 i kontrollgruppen och 23 i 
interventionsgruppen (svarsfrekvens 16%). I genomsnitt fick svarande i 
interventionsgruppen 9,5 rätt svar och svarande i kontrollgruppen 7,7 rätt svar. 
Frågorna skiljer sig i svårighetsgrad utifrån antal rätta svar och sex frågor särskilde 
sig genom att visa på mer markanta skillnader i resultat mellan grupperna.  
 
Utvärderingen visar att den valda utvärderingsmetoden och genomförandet fungerar 
och ger trots en relativt låg svarsfrekvens resultatet att de AT-läkare som genomgått 
webbutbildningen får ett bättre resultat i kunskapstestet än de som inte genomgått 
utbildningen. En framtida utvärdering som görs efter det att webbutbildningen 
integrerats in i AT-läkarnas ordinarie utbildning, antas kunna säkra en hög 
svarsfrekvens och då ge statistiskt signifikanta resultat.  
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Bakgrund 
Regeringen gav i regleringsbrevet för 2014 Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta 
utvecklingen av e-lärande för att förbättra AT-läkares kompetens inom 
läkemedelsbehandling av äldre. Socialstyrelsen färdigställde inom ramen för 
uppdraget under 2014 en slutversion av en webbutbildning för AT-läkare inom 
läkemedelsbehandling av äldre. Slutversionen av webbutbildningen lanserades 2014-
11-03  på socialstyrelsen.se. 
 
Innehållet i webbutbildningen utgår från ett antal definierade kompetensmål för AT-
läkare såsom individanpassad behandling, fysiologiska förändringar hos äldre och 
läkemedelsrelaterade problem. Till webbutbildningen hör en handledarguide med 
konkreta förslag om hur en gruppdiskussion och/eller ett seminarium kan läggas upp 
inom respektive AT-block. Webbutbildningen består till största del av patientfall 
uppdelade enligt AT-block i fyra moduler; medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri  
respektive allmänmedicin. Patientfallen baseras på verkliga situationer och i 
webbutbildningens kunskapstest finns det frågor blandat från alla moduler.  
 
Socialstyrelsen uppdrog i juni 2014 åt eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet i 
Kalmar att utforma, planera och genomföra en utvärdering i syfte att värdera i vilken 
mån webbutbildningen stärker kompetensen hos de AT-läkare som genomgått 
webbutbildningen inom läkemedelsbehandling hos äldre. 
 
 

Mål och Syfte 
Utvärderingen ska värdera om webbutbildning stärker kompetensen, inom äldres 
läkemedelsbehandling, för målgruppen AT-läkare.  
 
Då webbutbildningen ännu inte integreras in i AT-läkarnas ordinarie utbildning kom 
utvärderingen att genomföras som en pilotstudie där även vald metod och 
genomförandet värderades inför en framtida utvärdering. 
 
 

Metod 
Utvärderingen genomfördes som en kontrollerad studie, där en population AT-läkare 
som tidigare inte hade genomgått webbutbildningen delades in i två grupper; en 
interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Datainsamling skedde via webbenkät. 
 
Elva landsting och regioner, utav 21 som tillfrågades, ställde sig positiva, via sina 
respektive studierektorer, att delta som kontroll- respektive interventionsgrupp. 
Socialstyrelsen ställde frågan och informerade landstingen om studien.  
 
Ytterligare information till landstingens studierektorer gick ut via mail från 
eHälsoinstitutet tre gånger under hösten 2014. Det var 1) information gällande 
genomförandet av studien och begäran om AT-läkares mailadresser från respektive 
studierektor, 2) information om att utvärderingen skall ses som en pilotutvärdering 
och 3) information om tillvägagångsätt vid enkätutskick till AT-läkarna. 
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En webbenkät med 20 kunskapsfrågor utarbetades och testades av två representanter 
från uppdragsgivaren och internt i projektgruppen. De 20 kunskapsfrågorna 
tillhandahölls av Socialstyrelsen och var hämtade från webbutbildningens 
kunskapstest fördelat på två block (internmedicin och allmänmedicin) med 12 frågor 
inom allmänmedicin och 8 frågor inom internmedicin, se bilaga 2. I webbenkäten 
fanns även ett antal bakgrundsvariabler såsom examensår, läkarexamen från lärosäte i 
Sverige eller annat land, avklarade block inom AT-utbildningen, antal månader AT-
tjänstgöring m.m. Webbenkäten hade såväl frågor där flera svarsalternativ var rätt 
som frågor där endast ett svarsalternativ var rätt. För att få rätt på en fråga krävdes det 
att svaret var helt rätt, dvs. vid flervalsfrågor så måste alla rätta alternativ vara ifyllda.  
 
Webbenkäten nåddes via en länk som bifogades i det mail som sändes ut samtidigt till 
AT-läkarna i både kontroll- och interventionsgruppen. Tidsperioden att besvara 
webbenkäten var 20 dagar (19 november – 8 december) med en påminnelse via mail 
utskickad efter 10 dagar. AT-läkarna fick även information via mail om 
tillvägagångsätt. Informationen skiljde sig åt beroende på om AT-läkaren var i 
kontrollgruppen eller interventionsgruppen. I mailet till interventionsgruppen fanns 
länk med till både webbutbildningen och webbenkäten men i mailet till 
kontrollgruppen fanns endast länken till webbenkäten med. Viss information i mailet 
upprepades som förtext i webbenkäten.  
 
Webbenkäten var uppbyggd så att AT-läkaren inte kunde gå tillbaka och inte kunde 
svara på flera svarsalternativ om bara ett svarsalternativ önskades. Webbenkäten gav 
inte AT-läkarna något besked om resultatet på kunskapsfrågorna efter genomförd 
enkät.  
 
Två av de elva landsting som gett positivt svar att delta i studien meddelade vid ett 
senare tillfälle att de av olika skäl inte kunde medverka i studien vilket medförde att 
fem landsting deltog som kontrollgrupp och fyra landsting som interventionsgrupp. 
 
 

Resultat 
Webbenkäten sändes ut till 343 AT-läkare som deltog i kontrollgruppen och 218 AT-
läkare som deltog i interventionsgruppen. Enkäten besvarades av 67 AT-läkare i 
kontrollgruppen och 23 AT-läkare i interventionsgruppen, se tabell 1. 
Svarsfrekvensen var 19,5% i kontrollgruppen och 10,5% i interventionsgruppen. Den 
totala svarsfrekvensen var 16%. Ytterligare 25 AT-läkare i kontrollgruppen hade 
börjat svara på enkäten men inte avslutat den. Alla som svarade på enkäten i 
interventionsgruppen genomförde den.  
 
Sex AT-läkare (fyra från kontrollgruppen och två från interventionsgruppen) 
informerade via mail om att de avstod att besvara enkäten då de inte längre var AT-
läkare, inte hade tid inom utsatt tid, kände sig för färska som AT-läkare, inte påbörjat 
utbildningen m.m. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  7 (13) 
 

 

Tabell 1. Antal AT-läkare som besvarade webbenkäten i respektive grupp och landsting.  
	   Landsting	   AT-‐läkare	   Totalt	  
Interventionsgruppen	   Landstinget	  Sörmland	   3	   	  

Landstinget	  Västernorrland	   4	   	  
Landstinget	  Västmanland	   0	   	  
Landstinget	  i	  Jönköpings	  län	   16	   23	  

Kontrollgrupp	   Norrbottens	  läns	  landsting	   19	   	  
Örebro	  läns	  landsting	   10	   	  
Landstinget	  i	  Kalmar	  län	   7	   	  
Region	  Skåne	   19	   	  
Landstinget	  Kronoberg	   12	   67	  

 
 
Bakgrundsfrågor 
Figur 1 visar hur många AT-läkare per grupp som tagit examen 2011 och framåt. AT-
läkare med examensår före 2011 var fem i kontrollgruppen (år: 1990,1996, 2003, 
2005) och två i interventionsgruppen (år: 1986, 2000). AT-läkarna i respektive grupp 
hade tagit sin examen från lärosätena enligt figur 2.  
 

 
Figur 1. Antal AT-läkare i respektive grupp och deras examensår. 
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Figur 2. Antal AT-läkare som examinerats från respektive lärosäte. 
 
 
I kontrollgruppen hade 32 AT-läkare varit yrkesverksamma 0-1 år och 32 
yrkesverksamma i 1-2 år. Två AT-läkare hade varit yrkesverksamma mellan 2-3 år 
och en AT-läkare i 8 år. I interventionsgruppen hade 12 AT-läkare varit 
yrkesverksamma 0-1 år, 10 AT-läkare yrkesverksamma 1-2 år och en yrkesverksam 
2-3 år.  
 
I kontrollgruppen var det 11 AT-läkare (16%) som tidigare tagit del av pilotversionen 
av webbutbildningen och sju som utöver grundutbildningen deltagit i 
utbildningsinsatser om läkemedelsbehandling av äldre. I interventionsgruppen var det 
15 AT-läkare (65%) som tagit del av pilotversionen och tre AT-läkare som deltagit i 
andra utbildningsinsatser. 
 
Fördelningen av AT-läkare i kontroll- respektive interventionsgruppen som avslutat 
AT-block i sin tjänstgöring framgår av figur 3. Inom de block 
(invärtesmedicin/internmedicin och allmänmedicin) som kunskapstestfrågorna i 
webbenkäten bestod av hade 83% av AT-läkarna i interventionsgruppen och 75% av 
AT-läkarna i kontrollgruppen avslutat internmedicinblocket respektive 4% och 9% 
avslutat allmänmedicinblocket. 
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Figur 3. Antal AT-läkare som avslutat block inom sin tjänstgöring. 
 
 
Kunskapstestfrågor 
Webbenkäten innehöll 20 frågor som tagits från kunskapstestet i webbutbildningen 
för blocken allmänmedicin och internmedicin. Frågorna 1-12 var inom blocket 
allmänmedicin och 13-20 inom internmedicin. AT-läkarna fick rätt svar på frågan om 
alla rätta svar var ikryssade vid flersvarsfrågor. I tabell 2 visas hur många AT-läkare 
från respektive grupp som svarat rätt på respektive fråga 1-20 och i figur 4 visas 
procentuell andel av AT-läkarna som svarat rätt per fråga. 
 
Frågorna skiljer sig i svårighetsgrad utifrån antal rätta svar. För kontrollgruppen var 
det tio frågor (frågorna 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 20) som kan anses vara de som 
varit svårast då ca 20% eller färre svarade rätt på dessa. För interventionsgruppen var 
det fem frågor (frågorna 2, 7, 11, 15, 20) som kan anses vara svårast då ca 20% eller 
färre svarade rätt. 
 
Sex frågor (frågorna 2, 3, 4, 8, 18, 19) särskilde sig genom att de visar på mer 
markanta skillnader i resultat mellan grupperna. 
 
 
Tabell 2. Antal AT-läkare som svarat rätt per fråga. 
Fråga	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

K	   55	   4	   16	   13	   59	   24	   9	   8	   45	   25	   9	   52	   35	   16	   14	   55	   22	   12	   25	   10	  
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Figur 4. Procentandel AT-läkare som svarat rätt per fråga. 
K-kontrollgrupp, I-interventionsgrupp 
 
I genomsnitt hade de 23 AT-läkarna i interventionsgruppen 9,5 rätta svar och 
kontrollgruppen, 67 AT-läkare, i genomsnitt 7,7 rätta svar med en standardavvikelse 
på 2,75 för alla resultat. Skillnad i genomsnittligt resultat per person var 1,8 rätta svar 
vilket motsvarar 23% högre poäng för interventionsgruppen än kontrollgruppen.  
 
Tabell 3 visar medel-, median-, max-, och minvärde för den totala gruppen, 
kontrollgruppen och interventionsgruppen.  
 
Tabell 3. Översikt av gruppernas resultat. 
	   Medelvärde	   Medianvärde	   Maxvärde	   Minvärde	  
Totala	   8,1	   8	   15	   2	  
Kontrollgruppen	   7,7	   7	   15	   2	  
Interventionsgruppen	   9,5	   10	   15	   4	  
 
 

Diskussion 
Utvärderingens syfte var att värdera huruvida webbutbildningen 
Läkemedelsbehandling hos äldre, stärker kompetensen hos AT-läkare samt att testa 
och värdera vald utvärderingsmetod inför en kommande större utvärdering.  
 
Resultatet visar på en skillnad mellan kontrollgruppens och interventionsgruppens 
prestation i antal rätta svar på webbenkätens kunskapsfrågor. Under förutsättning att 
kunskapsfrågorna speglar efterfrågad kompetens inom läkemedelsbehandling hos 
äldre, indikerar detta att utvärderingens metod och genomförande fungerat att ge 
indikation på eventuella kompetensförändringar efter en genomgången 
webbutbildning. 
 
Svarsfrekvensen var relativt låg men dock högre än förväntad då det var kort 
framförhållning mellan lansering av webbutbildningen och att utvärderingen skedde. 
Den korta tidsperioden gjorde att landstingen inte hann integrera webbutbildningen in 
i AT-tjänstgöringen vilket man från början i tidigare diskussioner avsåg att göra. En 
webbutbildning integrerad in i ordinarie utbildning skulle påverka en kommande 
utvärdering i positiv riktning genom att ge en större variation av respondenter, ge en 
större kontroll över kunskapsinhämtningen hos interventionsgruppen och troligen nå 
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en hög svarsfrekvens med statistiskt signifikanta resultat även för eventuella 
undergrupper inom studiepopulationen. 
 
Det går inte att i föreliggande utvärdering identifiera hur ren, opåverkad, 
interventions- respektive kontrollgruppen var och inte heller om de AT-läkare i 
interventionsgruppen som besvarade webbenkäten verkligen genomfört självstudier 
av webbutbildningen. Resultatet visade på att 65% av AT-läkarna i 
interventionsgruppen att jämföra med 16% i kontrollgruppen, tidigare hade tagit del 
av webbutbildningens pilotversion. En integrerad webbutbildning in i ordinarie AT-
utbildning skulle även gällande detta ge positiv effekt med att ge mer kontrollerbara 
källor och hur och med vilken kvalitet AT-läkarna i interventionsgruppen har utfört 
webbutbildningen.  
 
Metod 
Valet av kontrollerad studie som utvärderingsmetod ser vi vara en god väg till att 
mäta att skillnad kan påvisas. I denna studie påvisades en 23% -ig skillnad i resultat 
mellan interventions- och kontrollgruppen vilket var något över förväntan. Initialt då 
en större utvärdering planerades beräknades ett minimum av en 10% skillnad i 
resultat vara nödvändig för att ge statiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.  
 
De relativt få inkomna svaren från interventionsgruppen (23 svar) innebar att den 
uppsatta gränsen på 95% konfidens och 80% statistisk ”power” inte uppnåddes. Med 
23 svar från interventionsgruppen uppnåddes istället 95 % konfidens och 56% 
statistisk ”power”. Det innebär att slumpens påverkan på resultatet inte kan uteslutas. 
(För att statistiskt utesluta slumpens påverkan hade det behövts minst 29 svar från 
respektive grupp för ett ensidigt test, i vilket man antar att webbutbildningen ger ökad 
kompetens och 37 svar för ett dubbelsidigt test, där man säkrar upp även för 
möjligheten att utbildningen även kan ge minskad kunskap). 
 
Bortfall 
Utvärderingen kan inte återge orsak till bortfall men troligen är det många faktorer 
som spelat in såsom tidsaspekter både gällande framförhållningen av studien, hur lång 
tid enkäten med dess 20 kunskapsfrågor tar i anspråk (vilket troligen orsakade att 
flera i kontrollgruppen inte avslutade enkäten) men också att gå igenom två block i 
webbutbildningen som självstudier. Förutom detta så kan det vara möjligt att 
distributionslistorna, AT-läkarnas mailadresser, inte var uppdaterade (enligt mail 
informerade några AT-läkare att de hade avslutat sin AT-tjänstgöring och några att de 
alldeles nyss påbörjat den). 
 
Information om tidsåtgång för enkäten var satt till mellan 30-60 minuter och testet av 
enkäten gav ingen indikation på annan tidsåtgång. En möjlighet att förhindra bortfall 
av AT-läkare som påbörjat men inte avslutat webbenkäten skulle vara att kunna pausa 
enkäten och fortsätta vid ett senare tillfälle. En pausfunktion gör dock det svårare att 
värdera hur AT-läkaren har inhämtat kunskap men kan även ses som en positiv 
bieffekt dvs. att webbutbildningen inspirerat att inhämta kunskap och att lära mer. 
 
Genomförande 
Kunskapstestfrågorna förefaller variera i svårighetsgrad. Många AT-läkare i både 
kontroll- och interventionsgruppen har svarat rätt på frågorna 1, 5, 9, 12 inom 
allmänmedicin och fråga 16 inom internmedicin medan få AT-läkare har svarat rätt 
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på frågorna 2, 7, 8, 11 inom allmänmedicin och frågorna 14, 15, 18 och 20 inom 
invärtesmedicin. Ingen enskild person svarade rätt på alla dessa frågor utan det var 
olika personer som svarade rätt på olika frågor i båda grupperna. Få AT-läkare i både 
kontroll- och interventionsgruppen hade heller inte avslutat allmänmedicinblocket. 
Något som bör diskuteras inför en framtida utvärdering är om enkäten ska innehålla 
kunskapsfrågor från alla fyra blocken och eventuellt låta indelning i kontroll- 
respektive interventionsgrupp då bero på om AT-läkaren avslutat ett block eller ej. 
 
 
Förslag inför en kommande utvärdering 
Att tillsammans med landstingen och dess studierektorer planera utvärderingen i 
förhållande till vilka moduler/utbildningsblock som avslutats eller ej och samtidigt 
föra en diskussion om hur kontroll- respektive interventionsgrupp skall skapas, t.ex.  

• Sända ut enkät per modul till de AT-läkare som avslutat modulen, 
• Sända ut enkät med alla fyra modulerna och låta valet av grupp bero på vilka 

block respektive AT-läkare avslutat i sin tjänstgöring,  
• Bilda kontroll- respektive interventionsgrupp inför utskicket av enkät som i 

denna pilotutvärdering.	  
	  

 

Slutsats 
I föreliggande utvärdering tyder resultatet på att de AT-läkare som genomgått 
webbutbildningen har större möjlighet att få ett bättre testresultat än de som inte 
genomgått utbildningen. Resultatet indikerar även på att den valda metoden och 
genomförandet av utvärderingen fungerar. En framtida utvärdering som görs efter det 
att webbutbildningen integrerats in i AT-läkarnas ordinarie utbildning antas kunna 
säkra en hög svarsfrekvens och då ge statistiskt signifikanta resultat även för 
undergrupper inom studiepopulationen. 
  
 

 
 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Följebrevet till webbenkät  
Bilaga 2. Webbenkät 
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Bilaga1.  
 
Följebrev till AT-läkare i interventionsgruppen  
(brevet till kontrollgruppen är lika men skillnaden att meningarna om 
webbutbildningen och länken inte finns ) 
 
 
Hej ! 
Vi sänder detta mail till dig då du är AT-läkare i ett landsting som gett positivt besked 
om att delta som interventionsgrupp i den pilotutvärdering som Socialstyrelsen har 
gett eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet i uppdrag att utföra. Socialstyrelsen vill 
veta om AT-läkare som går deras webbutbildning får en ökad kunskap inom området 
”läkemedelsbehandling av äldre” jämfört med AT-läkare som inte har gått 
utbildningen.  Vi vill därför be dig att besvara webbenkäten, se länk nedan, efter att 
du studerat avsnitten allmänmedicin och internmedicin i Socialstyrelsens 
webbutbildning, se länk nedan. Webbenkäten består av bakgrundsfrågor och 20 
kunskapsfrågor tagna från webbutbildningens kunskapstest.   
 
Enkäten kommer att vara öppen till och med den 8 december.    
  
OBS! Planera för att enkäten tar ca 30-60 minuter. Tänk på att webbenkäten endast 
går att öppna en gång, så klicka inte på länken förrän du är redo att besvara den. Det 
går heller inte att backa i enkäten. Rätt svar på en fråga är lika med att alla alternativa 
svar skall vara ikryssade vid flervalsfrågor.  Tyvärr kan vi inte ge dig ditt resultat 
interaktivt utan vi får hänvisa till att istället göra kunskapstestet i webbutbildningen. 
  
Socialstyrelsens webbutbildning - 
http://lms.socialstyrelsen.se/course.aspx?id=148&language=sv-SE 
 

Webbenkäten: länk 

Vid frågor om pilotutvärderingen: anna-lena.nilsson@lnu.se, 0731-816799 
Vid frågor om enkäten: lena.finnas@lnu.se 
Vid frågor som rör de 20 kunskapsfrågorna ber vi er att kontakta Socialstyrelsen: 
Karin.Thorheim@socialstyrelsen.se 
 Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet 
 
 
 
 
 



 

Hej och tack för att du deltar i vår pilotutvärdering!
 
Observera att om du är AT-läkare och tillhör interventionsgruppen måste du först
innan du svarar på webbenkäten ha studerat modulerna allmänmedicin och
internmedicin i webbutbildningen. Om du däremot  är AT-läkare och tillhör
kontrollgruppen är du välkommen att direkt svara på webbenkäten.

Tyvärr finns inte möjligheten i webbenkäten att ge dig resultatet på testet utan vi
måste istället hänvisa dig till att göra kunskapstestet i webbutbildningen. Observera
att frågorna/uppgifterna ibland har flera svarsalternativ. För rätt svar i en
flervalsfråga krävs att alla rätta alternativ har kryssats i. Du kan inte backa i
enkäten och gå tillbaka till en fråga.

Mvh

eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Examensår

 

Läkarexamen från:

Göteborgs universitet

Karolinska institutet

Linköpings universitet

Visa utan sidbrytningar
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Lunds universitet

Örebro universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet

Utländskt lärosäte

Antal yrkesverksamma år och månader som läkare inom AT-utbildning:

År

Månader

Tidigare under våren tagit del av pilotversionen av webbutbildningen om
läkemedelsbehandling av äldre för AT-läkare:

Ja

Nej

Avklarade block inom AT-utbildningen (krysssvar)

Opererande specialiteter

Invärtesmedicinska specialiteter

Psykiatri

Allmänmedicin 

Utöver grundutbildning deltagit i utbildningsinsatser/projekt om
läkemedelsbehandling av äldre?

Ja

Nej

Nu följer 20 frågor från Socialstyrelsens webbutbildning
"läkemedelsbehandling av äldre för AT-läkare."

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
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Välj ett av alternativen.

1. Vid vilken sjukdom är det extra viktigt att undvika antikolinerga
läkemedel?

Postapoplektisk EP

Alzheimerdemens

Hjärtsvikt

Depression

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

2. Konfusion är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan yttra sig
både som hyperaktivitet med ökad oro, rastlöshet och psykotiska symptom och
som hypoaktivitet med apati och nedsatt motorisk aktivitet. Gemensamt är att
den kognitiva funktionen är påverkad och att symptomen fluktuerar påtagligt
över tid. Ofta är kroppsliga sjukdomar utlösande, men vid konfusion är det
viktigt att gå igenom patientens läkemedel och ta ny ställning till preparat som
inte ges på direkt vitalindikation. Kända utlösande läkemedel är antikolinerga
läkemedel och smärtstillande som till exempel tramadol.

Vilka andra läkemedelsgrupper är dessutom särskilt viktiga att ta ställning
till?

Antiepileptika

Digitalis och betablockerare

Bensodiazepiner

COMT-hämmare

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

3. Vid vilka tillstånd hos en person med demens är det särskilt viktigt att
undvika antipsykotiska läkemedel?

Psykotiska symptom

Ropbeteende

Som generell sedering vid kraftig oro
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Svår aggressivitet

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

4. Vilken/vilka av nedanstående biverkningar hos cox-hämmare/ NSAID-
preparat gör dessa läkemedel olämpliga för äldre?

Ökad risk för GI-blödningar genom minskat slemhinneskydd, direkt slemhinneskadande effekter av
läkemedlet och nedsatt trombocytfunktion

Risk för interaktion med diuretika och ACE-hämmare, vilket minskar effekten av dessa

Ökad risk för förvirring och konfusion

Risk för  försämrad hjärtsvikt genom vätskeretention.

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett av alternativen.

5. Esther, 84, söker dig på vårdcentralen. Hon har tablettbehandlad hypertoni,
övervikt och tablettbehandlad diabetes. De läkemedel hon använder är
enalapril och metformin. Esther söker nu med svullnad, rodnad och kraftig
smärta i MCP-leden på dig 2 vänster. Du misstänker kliniskt gikt och
kontrollerar lab med elektrolyter, SR och urat. Du kommer att få provsvar
under morgondagen. Vad väljer du i nuläget som smärtstillande behandling till
Esther?

Alvedon (paracetamol)

Pronaxen (naproxen)

Morfin (morfin)

Tradolan (tramadol)

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

6. Äldre patienter är ofta känsligare för vissa preparat. Kryssa för de
läkemedel som finns
med på Socialstyrelsens lista för olämpliga läkemedel för patienter som är 75
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år eller äldre!

Metformin (metformin)

Detrusitol (tolterodin)

Digoxin (digoxin)

Propavan (propiomazin)

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett av alternativen.

7. Asta är en 85-årig änka som bor i egen lägenhet med hemhjälp. Hon
behandlas för diabetes mellitus typ 2, hypertoni, hypothyreos och coxartros.
Förutom vissa besvär av höftsmärta mår hon mår stort sett bra. Ingen yrsel
när hon reser sig upp eller står upp. Hennes blodtryck har vid upprepade
kontroller legat kring 165/100 i liggande och 160/90 i stående. Hjärtfrekvensen
är 72/min. eGFR är 28 ml/min. Lab. inklusive P-Na och P-K visar inget
anmärkningsvärt. Hennes blodtrycksbehandling består av amlodipine 10 mg
1x1, enalapril 10 mg 1x1 och metoprolol depot 50 mg 1x1.

Hur ska du nu ta ställning till hennes hypertonibehandling?

Du lägger till bendroflumetiazid 2,5 mg 1x1.

Med tanke på hennes ålder nöjer du dig med aktuell behandling

Du lägger till spironolakton 50 mg 1x1

Du lägger till furosemid 40 mg 1x1 R

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

8. Du ansvarar för en äldre patient bosatt vid ett särskilt boende och som
närmar sig livets slut pga en spridd cancer . Hon har behandling mot
hypertoni, epigastralgier och nedstämndhet. Flera läkemedel behöver trappas
ut pga bristande effekt alternativt misstänkta biverkningar. Vilka läkemedel
bör inte sättas  ut abrupt, utan trappas ut?

Citalopram

Spironolakton

Ramipril

Bisoprolol

Omeprazol
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Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett av alternativen.

9. En 86-årig kvinna med diabetes mellitus, hypertoni och hjärtsvikt kommer
för en diabeteskontroll. Man finner ett förmaksflimmer. Blodstatus är normalt
liksom elektrolyter. Hon har en markerat sänkt njurfunktion med eGFR kring
25 ml/min. Det är viktigt att skapa en individanpassad handläggningsplan.
Man diskuterar om emboliprofylax skulle vara av värde för patienten.

Vilket påstående är korrekt?

Med tanke på patientens höga ålder bör man avstå från antikoagulantia och behandla med ASA.

Man bör välja dabigatran med tanke på en lägre risk för intracerebrala blödningar jft behandling
med warfarin.

Med tanke på patientens ålder och bakomliggande sjukdomar är blödningsrisken större än nyttan av
emboliprofylax. Man bör därför avstå från antitrombotisk behandling.

Man bör i första hand välja warfarin.

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

10. Till vårdcentralen kommer Birgitta tillsammans med sin mamma Ebba, 86
år. Birgitta berättar att Ebba blivit alltmer glömsk och ibland förvirrad, tar fel
på tider och dagar. Hon har vid ett par tillfällen haft svårt att hitta hem från
mataffären. Tidigare har Ebba varit pigg trots att hon haft tablett- och
insulinbehandlad diabetes i många år. Först på senare år har Ebba börjat få
diabeteskomplikationer med lätt njursvikt och neuropati, och Ebba har
nyligen påbörjat behandling med Saroten (amitriptylin) till natten på grund av
neuropatiska smärtor i fötterna.

Mot denna bakgrund, vad skulle kunna vara orsak till Ebbas kognitiva svikt?

Behandling med Saroten

Dåligt reglerat blodsocker med högt HbA1c

Ebba har tagit för mycket insulin

Ebba börjar utveckla en demenssjukdom

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
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Välj ett eller flera av alternativen.

11. En sköterska vid ett särskilt boende som du ansvarar för ringer och frågar
om råd. En 88-årig multisjuk kvinna med lätt vaskulär demens, diabetes
mellitus typ 2 sedan 20 år tillbaka, hypothyreos, hypertoni och hjärtsvikt har
ofta svår ångest på natten. Hon vaknar ofta och ropar. Besvärats av klåda. Vill
komma upp. I status ser man att patienten är magerlagd, har måttliga
benödem, ett välkontrollerat blodtryck. Hjärta och lungor aus-kulteras ua.
Lab: blodstatus väsentligen ua, elektolyter och kreatinin normala, HbA1c 56
mmol/mol, eGFR 35 ml/min.

Aktuell läkemedelslista:
T. Mindiab (glipizid) 5 mg 2x1.
T. Metformin (metformin) 500 mg 1x2.
T. Furix (furosemid) 40 mg 1x2
T. Felodipin (felodipin) 5 mg 1x1
T. Sobril (oxazepam) 5 mg tn
T. Atarax (hydroxizin) 25 mg tn
T. Levaxin 75 mikrogram 1x1

Du misstänker att oron kan vara relaterad till läkemedelsrelaterade problem.
Vilka av nedanstående är troliga läkemedelsrelaterade orsaker till hennes
nattliga oro?

Hypoglykemi

Ortopné pga hjärtsvikt?

Hypokalemi på grund av furosemid

Behandling med hydroxizin

Tema: Allmänmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

12. Adam som är 82 år gammal bor hemma i villa. Han har svårt att komma
upp ur sängen på morgonen på grund av värk från höfterna och vänster knä.
Röntgen har visat mild till måttlig artros i höfterna. Adam använder inga
mediciner men vill nu ha hjälp med smärtlindring.

Vad är sant gällande behandling av smärta och artros hos äldre?

Paracetamol är förstahandsmedel vid smärta hos äldre

Paracetamol ökar rörligheten i den artrossjuka leden

NSAID bör ges som tillägg till paracetamol för bättre effekt

Fysioterapi bör prövas tidigt vid artros
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Tema: Internmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

13. Vilket/vilka av dessa läkemedel kan ge hyperkalemi?

Furix (furosemid)

Spironolactone (spironolakton)

Renitec (enalapril)

Sertralin (sertralin)

Tema: Internmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

14. Nils, 80 år
Nils har diabetes typ II och har högt blodtryck. Frun har hittat honom
kallsvettig och förvirrad på toalettgolvet hemma, tidigt på morgonen. Nu
kommer han in akut tillsammans med frun. Han kan inte redogöra för sina
mediciner men säger sig inte ha ont någonstans.
I en gammal intagningsjournal finner du en läkemedelslista enligt följande:

Läkemedelslista
T. Mindiab (glipizid)5 mg 1 x 1
T. Metoprolol (metoprolol) 50 mg 1 x 1
T. Enalapril (enalapril) 10 mg 1 x 1
T. Alfadil BPH (doxazosin) 4 mg 1 x 1

Undersökning
Blodtryck 100/75 mm Hg
Puls 50 slag/min
Blodsocker 3 mmol/l

Hur vill du förändra läkemedelslistan när du skriver in Nils?

Metoprololdosen sänks eller sätts ut

Alfadil BPH bör tillfälligt sättas ut

Enalapril bör kvarstå om elstatus är utan anmärkning

Glipizidbör sättas ut, och blodsockerkurvan följas

Tema: Internmedicin
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Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

15. Hyponatremi är en vanlig läkemedelsbiverkan bland de mest sjuka äldre.
Vilka av följande läkemedel kan bidra till ett sänkt P-Na?

Bendroflumetiazid

Citalopram

Karbamazepin

Enalapril

Mirtazapin

Tema: Internmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

16. Signe som är 91 år bor ensam i en lägenhet utan hemtjänst och går med
rullator. Hon har haft en stroke utan sequelae, har högt blodtryck,
kostbehandlad diabetes och Waranbehandlat förmaksflimmer. Hon kommer
till akutmottagningen eftersom hon drabbats av gastroenterit och ramlat när
hon steg ur sängen på morgonen.
På en liten lapp har hon namnen på de läkemedel hon tar hemmavid.

Aktuella läkemedel:
T. Waran (warfarin) 2,5 mg, enl. ord.
T. Digoxin (digoxin) 0,13 mg, måndag, onsdag, fredag.
T. Enalapril(enalapril) 5 mg, 1x1
T. Furix(furosemid) 40 mg, 1x1

Vad bör du beakta när du lägger in Signe på sjukhus?

Fall är en kontraindikation till Waranbehandling, som därmed bör utsättas

Warankan bytas ut mot Trombyl 160mgx1 som sekundärprofylax mot stroke

Gastroenterit och dehydrering riskerar att påverka njurfunktionen och därmed digoxinutsöndringen,
varför akut kontroll av s-digoxin är nödvändig

Enalapril, Furix och Digoxin bör sättas ut ett par dagar tills Elsa kan äta och dricka.
Warandoseringen kan behöva justeras tillfälligt.

Tema: Internmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.
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17. Vilka är de viktigaste normala fysiologiska åldersförändringarna som
påverkar val av läkemedelsbehandling?

Kroppsammansättningen förändras så att andelen fett ökar medan andelen vatten minskar

Njurens funktion avtar

Leverns funktion avtar

Kroppslängden minskar

Tema: Internmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

18. Vilka av dessa läkemedel/läkemedelsgrupper interagerar med SSRI?

Loop- och tiaziddiuretika

Beta-blockerare

Paracetamol

Tradolan (tramadol)

Tema: Internmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

19. Greta som fyllt 87 år kommer in till medicinakuten. Sköterskan har som
besöksorsak skrivit ”trötthet”. Greta berättar att hon för en vecka sedan var
dålig i magen efter restaurangbesök och kräktes några gånger. Magbesvären
höll i sig i tre dagar. Trots att magen nu är bra är Greta fortsatt trött och
klagar över att hon inte orkar gå ut med hunden. Annars är hon pigg och
medicinerar enbart mot högt blodtryck och ögonbesvär. Hon är redig och har
med sig sin medicinlista.

Läkemedelslista
Depottabl. Metoprolol (metoprolol) 200 mg 1+0+0+0
T. Digoxin (digoxin) 0,13mg 1+0+0+0
T. Alvedon (paracetamol) 500 mg 1+0+0+1
Dr. Travatan (travoprost) 40 µg/ml i hö öga 0+0+0+1

Klinisk undersökning
Blodtryck: 120/75 mm Hg, Puls 47 slag/min
Hjärta:Regelbunden rytm utan bi- eller blåsljud.
Lungor: Vesikulära andningsljud bilateralt.
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Buk: mjuk och oöm.
EKG: Sinusbradycardi med hängmatteformade ST-T-sträckor.

Vad tror du kan bidra till Gretas trötthet?

Metoprolol

Digoxin

Dehydrering

Travoprost

Tema: Internmedicin
Instruktion
Välj ett eller flera av alternativen.

20. Vad ingår som krav i en enkel läkemedelsgenomgång?

Individuellt anpassad information till patienten om dennas läkemedelsrelaterade problem samt om
vilka åtgärder som vidtagits

Åtgärd vid uppenbart läkemedelsrelaterat problem

Kontroll av njurfunktion med t ex labprov

Systematisk genomgång av varje läkemedels indikation, effekt och behandlingsmål

Läkemedelsanamnes som ger en så korrekt läkemedelslista som möjligt

Tack för din medverkan!
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