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Sammanfattning. 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett antal läkare ser på problematiken kring läkemedelinteraktioner 
samt om läkarna anser att ett utvidgat samarbete mellan läkare och farmaceuter kan hjälpa till att minska 
förekomsten av läkemedelsinteraktioner och hur detta samarbete i så fall skulle se ut. Undersökningen 
genomfördes genom intervju av ett antal läkare verksamma i södra Sverige. 

Resultatet visar att de tillfrågade läkarna anser att läkemedelsbehandling kan leda till läkemedelsinteraktioner 
och att risken för detta ökar i samband med polyfarmaci. För att kunna undvika eventuella 
läkemedelsinteraktioner använder sig läkarna, förutom av sina kunskaper, av en rad olika hjälpmedel, bland 
annat datorprogram som varnar för läkemedelsinteraktioner. Läkarna medger att det finns svårigheter också i att 
upptäcka och särskilja mellan biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Förutom behandling med förskrivna 
läkemedel använder patienterna naturläkemedel, växtbaserade läkemedel eller receptfria läkemedel som kan 
bidra till uppkomsten av läkemedelsinteraktioner och dessa behandlingar oftast inte är kända av läkarna i 
samband med förskrivning av en viss medicin. 

Samarbetet mellan läkare och apotekspersonal anses vara tillräckligt enligt de intervjuade respondenterna. Ett 
eventuellt utökat samarbete önskas i form av lättare tillgänglighet i samband med svåra situationer där en 
jourhavande apotekare kan rådfrågas, fler farmakologiska föreläsningar samt mer information från apotekets sida 
kring nya läkemedel och nya forskningsresultat. 

Nyckelord: drug-drug interaction, drug safety 
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Summary 

The purpose of this study was to investigate the views of a number of physicians, employed at 

public hospitals or local health centres in the south of Sweden, on the problem of drug-drug 

interactions. Furthermore, the aim was also to investigate if the physicians believe that an 

extended cooperation between physicians and pharmacists could help decrease the risk of 

serious drug-drug interactions and, if so, how this cooperation could be accomplished. The 

data was obtained by interviewing seven physicians. 

The respondents are of the opinion that medication may lead to drug-drug interactions and 

that the risk increase with polypharmacy. In order to avoid possible drug-drug interactions the 

physicians, in addition to their knowledge, use aids such as computer programs that gives 

warnings in cases of drug-drug interactions. The physicians state that it can be difficult to 

detect drug-drug interactions and to distinguish between side effects and drug-drug 

interactions. 

In addition to prescribed drugs, patients use herbal drugs and OTC drugs that may contribute 

to the occurrence of drug-drug interactions. Usually the physicians are unaware of what such 

drugs the patient uses. 

The respondents consider the collaboration between the physicians and pharmacists is 

sufficient. They do, however, state that there might be further need of easily available 

information, e.g. a pharmacist on duty, more lectures in pharmacology, and additional 

information on new medications and research results from the pharmacies could be useful. 

Key words: drug-drug interaction, drug safety 
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FÖRORD 

Detta arbete omfattar ca 10 veckors arbete och ingår i programmet för farmaci. Arbetet 

innefattar en grundlig litteratursökning kring vad som tidigare har publicerats inom området – 

läkemedelsinteraktioner – och en intervjuundersökning där sju verksamma läkare har 

intervjuats. 
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INTRODUKTION 

I hälso- och sjukvårdslagen (1998:531) kap 2 § 1 fastställs att den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i konformitet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Patienten skall få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller 

dessa krav.  

Polyfarmaci beskrivs som regelbunden samtidig användning av två eller fler läkemedel inom 

samma terapeutiska ATC-grupp, eller inom/mellan ATC-grupper där kombinationen är 

onödig eller förenad med ökad risk för biverkningar.3,4 

(ATC= Anatomical Therapeutical Chemical, klassificeringssystem för läkemedel.) 

Att behandlas med läkemedel medför alltid en risk för biverkningar och interaktioner mellan 

olika läkemedel. Interaktionerna kan vara önskade, som när en kombination av två läkemedel 

påverkar varandras effekt så att det terapeutiska målet nås, eller oönskade, då antingen 

läkemedlets effekt uteblir eller förhöjs. Dessa oönskade interaktioner kan leda till skada och 

lidande hos patienten.5,6 

Beroende på svårighetsgrad indelas interaktionerna i olika kategorier, som betecknas från A 

till D. Interaktioner som hör till kategori C kan leda till ”ändrad effekt eller biverkningar men 

kan bemästras med individuell dosering och/eller plasmakoncentrationsbestämning av 

läkemedlet”. D-klassade interaktioner är sådana interaktioner som kan ”leda till allvarliga 

kliniska konsekvenser i form av svåra biverkningar, utebliven effekt eller är i övrigt svårt att 

bemästra vid individuell dosering. Kombination bör därför undvikas”. Interaktioner 

klassificerade A eller B har ”sannolikt ingen klinisk betydelse” eller ”interaktionens kliniska 

betydelse är ännu inte fastställd.”7 

Läkemedelsinteraktioner orsakas av processer där läkemedel påverkar varandras 

farmakokinetik och farmakodynamik. Med farmakokinetik avses läkemedlets absorption, 

distribution, metabolism, och renala utsöndring; med farmakodynamik menas läkemedlets 

effekter på receptorerna. De kliniskt betydelsefulla interaktionerna innefattar oftast interaktion 

som påverkar läkemedlets absorption eller metabolism. 7 

Under de sista tre decennierna har antalet förskrivna läkemedel ökat kraftig och det nationella 

läkemedelsregistret gör det möjligt att studera med större noggrannhet risken för eventuella 

potentiella läkemedelsinteraktioner.8,9 Apoteket samlar in oanvända läkemedel och en studie 
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som inkluderar ett antal svenska apotek visar bland annat att orsakerna till att läkemedel 

lämnas oanvända är att patienterna får advers reaktion eller ingen effekt alls.10  

En analys av den totala riksexpedieringen i Sverige 1999, som innefattar 

apoteksexpedieringar av två eller fler läkemedel till befolkning i åldrarna 15-95 år, visar att 14 

procent av expedieringarna innehöll minst en potentiell läkemedelinteraktion och att 

prevalensen steg med patientens ålder.5 Det finns även studier som visar att det finns ett starkt 

samband mellan antalet utdelade läkemedel och risken för potentiella 

läkemedelsinteraktioner, särskilt bland patienter som är 75 år gamla eller äldre.11,12 Trots 

ökad risk för läkemedelsinteraktioner för äldre i samband med polyfarmaci fann en annan 

studie att risken för läkemedelsinteraktioner av typ D inte är särskilt stor.6 

Interaktion mellan läkemedel och naturläkemedel är också känd när det gäller preparat som 

innehåller johannesört, Echinacea purpurea, Ginkgo biloba eller ginseng som hämmar eller 

inducerar cytokrom P450 i kombination med visa läkemedel. 7 

Läkemedel som genomgår första passage metabolism metaboliseras via cytokrom P450. 

Cytokrom P450 (CYP) är ett relativ väl studerat enzymsystem, men individuella variationer i 

fenotyp av CYP enzymerna kan påverka läkemedelsmetabolismen i olika riktningar och 

studier pågår kontinuerligt.13,14,15 

Samtidig administrering av fler än två läkemedel, ökar risken för interaktion och det borde 

vara ett starkt argument till att problematiken kring omotiverad polyfarmaci studeras .7 

Målsättning 

Avsikten med detta arbete är att undersöka hur ett antal läkare, som är verksamma inom 

primärvård, psykiatri, kardiologi samt pediatrik, ser på problematiken kring 

läkemedelsinteraktioner, samt om ett utvidgat samarbete mellan läkare och farmaceuter kan 

hjälpa till att minska läkemedelsinteraktionsproblem. 
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MATERIAL OCH METODER 

Metod 

Studien genomfördes utifrån ett kvalitativt perspektiv. En kvalitativ metod med 

halvstrukturerade intervjuer ansågs vara lämpligt för denna studie eftersom syftet var att få så 

detaljrika svar som möjligt från respondenterna. Vid kvalitativ forskning försöker man få fram 

personens egna erfarenheter i deras egna ord. Skillnaden mellan kvalitativ analys och 

kvantitativ analys beskriver Westlander (1993) som: 

”Om kvalitativ analys verkligen skall skilja sig från kvantitativ analys måste det röra sig om 

att göra en bestämning hos flera undersökningsobjekt vilka kan skilja sig avseende av 

förekomst och sammansättning av egenskaper. Det blir då inte fråga om mer än eller mindre 

än (även om detta kan ingå) utan om likartad – olikartad. Kvalitativ analys fordrar alltså 

uppmärksamheten på det eventuellt olikartade …”   

Valet av datainsamlingsmetoden var styrd av den kunskap som söktes, en förståelse av 

fenomenet och hur det uppfattas. Forskningsfrågan gäller med andra ord det unika och 

sammanhangsbestämda och för detta ansågs den optimala datainsamlingsmetoden vara en 

halvstrukturerad intervju. Ett möjligt alternativt upplägg hade varit en kombination av en 

kvalitativ och en kvantitativ del, t.ex. genom att både intervjuer och enkäter använts som 

datainsamlingsmetoder. Detta kunde ha gett ytterligare data och möjliggjort användandet av 

statistiskt analys, men då det inte var syftet med detta arbete avstods från kvantitativ 

datainsamling. 

Material  

Studien baseras på data som erhållits dels genom en datorbaserad litteratursökning, dels 

genom ett antal intervjuer.  

Litteraturstudier för insamlande av bakgrundsmaterial 

Inledningsvis genomfördes en litteratursökning i de vetenskapliga databaserna PubMed och 

Science Citation Index. Som nyckelord användes ”drug safety” och ”drug-drug interaction”, 

med begränsningen att nyckelorden skulle förekomma i titeln på arbetet. Då denna tämligen 

breda sökfråga gav många träffar begränsades sökningen till ämnesområdena farmakologi och 
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farmaci. Det material som lokaliserades vid litteratursökningen bildade i stort grunden för 

intervjuns frågeställningar. 

Urval och deltagande i intervjustudien 

Den andra delen av arbetet består av en intervjustudie baserad på semistrukturerade intervjuer 

av sju respondenter (sex utom pilot studien). För att studien skulle täcka ett någorlunda brett 

spektrum av läkarkategorier kontaktades ett antal läkare inom öppenvård (distriktsläkare) 

respektive slutenvård (psykiatri, medicin och pediatrik). Samtliga kontaktade läkare har 

förskrivningsrätt. (Urvalet av respondenter var slumpmässigt i det avseendet att de själva 

avgjorde ifall de ville delta eller ej. ) 

Nedanstående inklusions- och exklusionskriterier valdes för att kunna styra studiens resultat i 

riktning mot studiens syfte. Förskrivningsrätt valdes som inklusionskriterium på grund av att 

det är läkarna som ordinerar läkemedel och ansvarar för att ordinationerna inte medför 

oönskade läkemedelsinteraktioner. Det är läkarna som har det yttersta ansvaret för att de 

senaste rönen tillämpas inom vården och att patienten inte skadas på grund av exempelvis 

felmedicinering. Dessutom är det läkarna som kan korrigera eventuell över- eller 

felmedicinering av patienterna. Att läkare utan förskrivningsrätt exkluderades från studien 

beror på att de inte kan vara ansvariga för ordinerande av läkemedel. 

Läkare A, B och C arbetar som distriktsläkare, D och E är verksamma inom en medicinklinik, 

F praktiserar psykiatri och G arbetar inom pediatriken. 

Tabell.1 Läkare med förskrivningsrätt som deltar i studien 

Antal läkare  Män  Kvinnor  Ålder 30-45 Ålder 45-60 

6 3 3 2 4 

Läkare A, en man i 60 årsåldern, är verksam i den offentliga sektorn som distriktsläkare, och 

har många års erfarenhet. Läkaren B och C är också distriktsläkare; B är en kvinna i 50 

årsåldern medan C är en man i 45 årsåldern. Läkare D och E är verksamma i sluten vård. 

Läkare D, en kvinna i 50 årsåldern är specialist inom hjärtsjukdomar. Läkare E, man i 30 

årsåldern arbetar på kvinnoklinik. 

Läkare F, en kvinna specialiserad inom psykiatri är i 40 årsåldern och läkare G, en man i 55 

årsåldern är specialiserad inom pediatrik. 
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Urvalet är inte representativt för populationen. 

 

 

Inklusionskriterier 

Som inklusionskriterier för vilka läkare som intervjuades användes följande parametrar: 

• Respondenterna skulle ha förskrivningsrätt 

• Respondenterna skulle vara verksamma inom den offentliga sektorn 

• Respondenterna skulle väljas så att representanter för både öppen- och slutenvård 

deltog i studien 

• Respondenterna skulle väljas så att representanter för olika åldrar och specialiseringar, 

och därmed olika erfarenheter, skulle delta i studien 

 

Exklusionskriterier 

Som exklusionskriterier för vilka läkare som inte intervjuades användes följande parametrar: 

• Läkare verksamma i den privata sektorn 

• Läkare utan förskrivningsrätt 

Genomförande och undersökningsmetod för intervjustudien 

För att kunna få svar på frågorna som tycktes vara relevanta för studien har läkare med 

förskrivningsrätt tillfrågats om de vill delta i undersökningen 

Inför intervjuerna var antalet tillfrågade läkare femton. För att kontakta läkarna har respektive 

arbetsplatser besökts ett flertal gånger samt kontakt tagits via telefon för att få det slutgiltiga 

datumet för intervjun. Respondenterna tillfrågades om de var villiga att bli intervjuade i 

samband med ett examensarbete i farmaci där fokus för studien skulle vara 

läkemedelsinteraktioner. Samtliga tillfrågade läkare ansåg att ämnet var intressant men sex 

(sju med pilotintervjun) väljer att delta i studien.  Större antal respondenter hade inte varit 

önskvärt med avseende på tiden som fanns till förfogande (tio veckor).  

Efter några påminnelser bokades tidpunkter för intervjuerna.  
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Pilotintervju 

För att säkerställa att intervjufrågorna var adekvata för studiens syfte genomfördes en 

pilotintervju. Respondenten svarade på samtliga frågor. 

Intervjun registrerades, transkriberades och analyserades. Därefter reviderades 

intervjufrågorna inför de övriga intervjuerna; revisionen berörde huvudsakligen i vilket 

ordning frågorna skulle ställas och endast i mindre utsträckning innehållet. 

Övriga intervjuer 

Efter det att pilotintervjun genomförts tog det en vecka att slutföra intervjuerna med samtliga 

läkare. I samband med intervjuerna informerades respondenterna om att intervjun skulle 

registreras, transkriberas och analyseras med avseende på arbetets syfte. Intervjuerna ägde 

rum på respondenternas arbetsplatser och intervjutiden varierade mellan 20 och 30 minuter.  

Samma introduktionsinformation och intervjufrågor (se bilaga 1) användes i samtliga 

intervjuer. Intervjun var av semistrukturerad karaktär där öppna frågor ställdes för att ge 

möjlighet till svar utifrån var och ens erfarenhet. 

Antalet intervjuer (exklusive pilotintervjun) var sex. Antalet intervjuer bestämdes utifrån den 

tidsram som arbetet skulle ta, cirka åtta veckor. Fem av intervjuerna registrerades med hjälp 

av en digital diktafon (Olympus VN-2100PC), medan de övriga två intervjuerna, på grund av 

tekniska problem, inte registrerades. I de senare fallen memorerades intervjuernas innehåll 

och nedtecknades direkt efter att intervjuerna avslutats. Ljudupptagningarna från de övriga 

intervjuerna transkriberades ordagrant i direkt anslutning till intervjuernas genomförande. 

Efter att intervjuernas innehåll överförts till skriftlig form fick samtliga läkare en kopia av det 

skriftliga materialet från respektive intervju via e-post. 

Databearbetning och analys av intervjuer 

Efter det att intervjuerna överförts till skriftlig form analyserades de genom en iterativ 

process. Varje intervju lästes igenom flera gånger, varefter de för studien relevanta delarna 

markerades med färgpennor. Det markerade delarna skrevs ner på papper och lästes fler 

gånger med jämna mellanrum. Analysen siktar på att upptäcka gemensamheter och olikheter i 

respondenternas syn på problematiken och hur de väljer att lösa eventuella problem som 

uppstår i deras praktik. 
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De stickprov av intervjucitat som presenteras i resultatdelen har redigerats i syfte att öka 

läsbarheten men betydelsen i det som sagts har bevarats. Markeringen /…/ betyder att viss 

text har utelämnats i ett längre löpande stycke. 

Studiens validitet 

Litteraturstudien innebar att en förförståelse för det som skulle studeras skapades, och bidrog 

till hur intervjuguiden formulerades och hur frågorna ställdes. Detta ökar resultatens 

tillförlitlighet. Frågorna i intervjuguiden har formulerats med tanke på syftet. Respondenterna 

har svarat på samtliga frågeställningar, vilket bidrar till studiens validitet. 

Under arbetet med analysen av intervjuerna har kontinuerliga kontroller genomförts för att 

säkerställa att betydelsen i de ursprungliga intervjuerna inte har ändrats under bearbetningen 

av materialet, varför redogörelserna av resultaten kan betraktas som tillförlitliga. 

Intervjuarens ovana kan ha gjort att detaljer, fördjupningar i något område har förbisetts och 

därmed giltigheten kan ha påverkats. 

Studiens generaliserbarhet  

Att nå statistiskt generaliserbara resultat kan inte göras utifrån sju stycken intervjuer och det 

var inte heller syftet med denna studie. 

Eftersom åsikterna i hur synen på läkemedelsinteraktioner bland respondenterna var relativt 

lika kan studiens resultat ge vägledning om andra läkares uppfattningar och attityder kring 

problematiken läkemedelsinteraktioner samt vad de anser om ett eventuellt ökat samarbete 

mellan farmaceuter och läkare. 

Etiska frågeställningar 

I samband med intervjun informerades samtliga deltagare muntligen om att deltagandet i 

studien var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst. Ingen av 

respondenterna hade tillgång till intervjufrågorna i förväg eftersom det var önskvärt att svaren 

skulle vara spontana och att respondenterna inte i förväg skulle kunna bestämma sig hur de 

skulle svara på frågorna. 

I med att intervjuerna ägde rum under arbetstid var verksamhetscheferna informerade så att 

tid för intervjuerna skulle schemaläggas för att undvika stress och störningar. Samtliga 
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respondenter informerades att intervjuerna som skulle analyseras och tolkas användes för ett 

examensarbete i farmaci.  

Namn på personer och platser som skulle kunna avslöja respondenternas identitet har 

utelämnats eller ändrats för att skydda anonymiteten. Insamlad data, såväl elektronisk som 

skriftlig, har skyddats mot obehörigas insyn genom att materialet har förvarats inlåst och 

enbart intervjuaren har haft tillgång till det. 
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RESULTAT 

Efter det att den insamlade materialet har analyserats har resultatet strukturerats och redovisas 

i följande ordning. Först presenteras läkarnas syn på läkemedelsinteraktioner och orsakerna 

till dessa synsätt. Därefter presenteras resultat angående hur läkarna löser eventuella problem, 

följt av de svårigheter de kan möta. Sedan redogörs för hur läkarna ser på relationen mellan 

potentiella läkemedelsinteraktioner och de faktiskt rapporterade läkemedelsinteraktionerna, 

samt vilka andra svårigheter det finns i riskbedömningen av potentiella 

läkemedelsinteraktioner. Därefter presenteras läkarnas syn på en eventuell utökat samarbete 

mellan läkare och farmaceuter. 

Läkares syn på läkemedelsinteraktioner 

Samtliga läkare anser att läkemedelsinteraktioner kan vara ett problem och att det ökar i 

samband med polyfarmaci. Andra problem kan vara de receptfria läkemedlen, anser en av 

läkarna. En av läkarna anser att generika kan ge upphov till över- eller underdosering, genom 

att när läkemedel med olika namn innehåller samma aktiva substans kan det hända att 

patienterna inte kan särskilja dem. 

Att läkemedelsinteraktioner anses leda till problem kan orsakas av att antalet preparat som 

finns på marknaden idag har ökat markant och att möjligheten att komma ihåg allt är minimalt 

”… då hade vi inte mycket att erbjuda, det fanns inte så många läkemedel…”(A). 

En annan svårighet är enligt respondenterna att fler tillstånd behandlas idag, och för att kunna 

göra det, kan inte alltid de mindre allvarliga interaktionerna tas i beräkning ”… och det blir 

många interaktioner, och ibland struntar vi bara i dem för annars går det inte att behandla, och 

ibland måste vi ta hänsyn till interaktionerna och det blir komplicerat ibland, och då kan man 

inte ge viss läkemedel…” (A). 

Samtliga läkare tycker att risken för interaktioner ökar. Tre av respondenterna framför att det 

ändå inte är ett stort problem om man tänker på hur många läkemedel används idag. 

Antalet förskrivningar har ökat enligt respondenterna, och att det är lättare att skriva recept 

idag när man använder sig av e-recept. Samtliga informanter använder sig av e-recept i stort 

utsträckning vid förskrivning av läkemedel. När det gäller frågan kring hur många läkemedel 
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som får förskrivas eller hur många läkemedel en patient kan få ha på sin läkemedelslista 

svarar respondenterna att det inte finns någon policy på deras enheter. 

Problemlösningar för läkemedelinteraktioner  

För att kunna undvika läkemedelsinteraktioner anser läkarna att dataprogram som varnar för 

läkemedelsinteraktioner är ett bra hjälpmedel, med dem är medvetna att dessa program inte 

varnar för alla eventuella potentiella läkemedelsinteraktioner. 

”Mycket svårt att ha en egen kunskap, en överblick, utan det är väldigt viktigt att det syns i 

dator, att det kommer fram en bild om interaktioner, det går inte att hålla det i huvudet 

själv…” (B) 

”Ja det är klart att faran finns… när antal olika preparat skrivs ut till patienterna… men i med 

om införande av datasystemet inom sjukvården så har det hela kunnat undvikas mycket bättre 

i och med att man får varning när man vill sätta in medicin som interagerar med en annan … 

det är bara att vara observant…” (D) 

En annan lösning kan vara att vid svårare fall eller osäkerhet diskutera med kollegor. 

Till grund för läkarnas överblick över vilka läkemedel en patient använder vid ett visst tillfälle 

är läkemedelslistan, som läkarna även använder sig av i bedömningen av eventuella möjliga 

läkemedelsinteraktioner.  

Det främsta hjälpmedlet för att undvika läkemedelsinteraktioner eller minimera risken anses 

vara läkemedelsgenomgångarna, som enligt de intervjuade distriktsläkarna görs en gång om 

året per patient i den kommunala sjukvård eller öppenvården: ”Vi har 

läkemedelsgenomgångar med informationsapotekaren varje år för alla som vårdas på 

servicehus eller för de som sköts inom kommunal sjukvård just för att undvika och lära oss 

mycket om interaktioner och hålla nere onödiga läkemedel, och ta ställning för att sätta ut 

dem.”(A) 

Andra läkare säger att de följer upp läkemedelslistan vid varje besök och har en bättre 

översikt över patientens läkemedelsanvändning i med att den finns på nätet eller för att dem 

flesta patienterna har den med sig. 

Respondenterna anger att det är deras ansvar, att vara observanta och att risken skall vara så 

liten som möjligt när det gäller eventuella läkemedelsinteraktioner som kan drabba 

patienterna under olika läkemedelsbehandlingar. 
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En av respondenterna anger att det är av betydelse att informera patienterna om risken för 

interaktioner, så att de är uppmärksamma på eventuella förändringar och att patienterna 

rapporterar detta till sin läkare. Samma respondent säger att medvetandet är stort att patienten 

för eller senare kan drabbas av svårare biverkningar eller till och med interaktioner vid 

polyfarmaci: ”… Om det framkommer någon biverkning eller interaktion mellan två olika 

läkemedel försöker vi då ta kontakt med den läkaren som har ordinerat… och vi försöker hitta 

något annat läkemedel för det vet vi att det kommer att påverka… speciellt hos äldre… som 

har leverpåverkan, njurpåverkan eller annat sjukdom…” (F) 

Svårigheter kring läkemedelsinteraktioner 

En svårighet som respondenterna pekar på är när förändringen i hur patienten reagerar vid 

viss medicinering skall klassas som biverkning eller interaktion.  

En distriktsläkare säger att han ”… är medveten att preparaten är testade på relativ unga friska 

personer och det måste anpassas till patienter i olika åldrar och med olika sjukdomar…” (B). 

Läkarna anser att det finns svårigheter i att eliminera risken för läkemedelsinteraktioner. Ett 

problem är att respondenterna upplever att de inte hinner ta sig genom all information de får i 

och med att ett ökat antal preparat ökar informationstrycket på läkarna. 

Forskningsresultat för vissa läkemedel kan inte vara full relevant så att kombination av vissa 

läkemedel inte skulle kunna förskrivas, alltså att det skulle kunna generaliseras. En av 

respondenterna nämner att det finns variationer i läkemedelsmetabolismen och det skulle 

kunna orsaka viss problematik. 

Fyra av läkarna anser att farmakologiska förklaringar till vad som händer i kroppen vid 

samtidigt intag av fler än två läkemedel. ”Alltid är det problem när det kommer in 

polyfarmaci, men vet inte vad man gör. Du vet vad du gör med ett läkemedel, men du vet inte 

vad som egentligen händer när du lägger till ett till och ett till, och vi har sådana problem 

inom… för att vissa är så svårt sjuka så man lägger på det ena efter det andra utan att ta bort 

det som kanske inte fungerar… det kan finnas risker för det, vi vet inte riktigt vad som 

händer.” (E) 

Ett annat problem kan uppkomma på grund av att läkarna inte alltid har möjlighet att följa 

patienten utan information från sjuksköterskor står till grund till vidare förskrivningar eller 

förskrivning av nytt läkemedel, i synnerhet inom äldrevården: ”… men då rapporteras 
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patientens symptom till läkaren egentligen så läkaren tar ställning till om det kan handla om 

läkemedelsinteraktion, eller är själva sjukdomen det gäller… men det är i så fall läkarens 

ansvar ändå i slutändan…” (D) 

Återigen anges det ökade antalet läkemedel vara ett problem då det gör det svårare att ha en 

överblick. Den egna kunskapen räcker inte till, utan det behövs hjälpmedel tycker tre av 

respondenterna. 

En ytterligare svårighet kan vara oklarheter i patientens journal, till exempel kring varför ett 

visst läkemedel har ordinerats. Om ordinationen är gammal kan det vara svårt att få fram den 

bakomliggande orsaken. Det tar tid att bläddra genom hela journalen och ett bättre 

journalsystem, där de ordinerade medicinerna visas på datorn, med ett tydligt angivet skäl till 

respektive ordination och förskrivningsdatum, skulle kunna hjälpa läkarna i sina bedömningar 

anser en av respondenterna. 

Förutom de förskrivna läkemedlen finns det svårigheter i att bedöma och förhindra potentiella 

läkemedelsinteraktioner när patienten använder samtidigt icke receptbelagda läkemedel, 

naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel. Oftast berättar patienterna inte det för läkaren. 

Nästan alla som har en kronisk sjukdom använder sig av alternativ medicin, anser en 

respondent (A): ”… så alla som har kroniska sjukdomar har också någon form av 

hälsopreparat som vi inte vet vilket det är … och vissa hälsokostpreparat har ju en del 

interaktioner så det är säkert en hel del som händer där också som vi inte vet…” (B) Att 

informationen från patienterna inte kommer fram anger en annan respondent: ”… ofta så 

berättar ju inte patienten om att de tar naturläkemedel för dem skäms lite gran…” (E) 

När det gäller hur läkarna ställer sig inför hur allvarligt de kan bli med alternativa 

läkemedelsbehandlingar förekommer delade meningar i respondenternas beskrivningar: ”… 

med naturläkemedel tror jag inte att det finns någon risk för interaktioner… men det finns 

vissa läkemedel som man tar i förebyggande syfte…” (F) anser en informant. En av 

respondenterna tyckte att de receptfria läkemedlen utgör ett större problem än 

hälsokostpreparat i med att patienten kan använda sig av preparat med olika namn men med 

samma verksamma substans utan att veta vad de gör, men samtidigt tycker informanten att det 

är läkarens ansvar att informera om detta. 
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Relationen läkemedelsinteraktioner - rapporterade fall 

På frågan om hur relationen mellan potentiella läkemedelinteraktioner och de faktiskt 

inrapporterade läkemedelsinteraktionerna anger respondenterna att de kan vara dåliga på att 

rapportera. En eventuell läkemedelsinteraktion noteras i patientjournalen, men det är sällan att 

det görs en anmälan, särskilt om läkemedelsinteraktionerna inte är livshotande: ”… en och 

annan interaktion förbisetts skulle jag tro, det mörkertalet kan variera, men läkare är mer 

observanta som sagt, man tittar i FASS när man sätter in ett nytt läkemedel och allt finns på 

nätet…” (D) 

Läkemedlen som anses orsaka interaktion sätts ut: “om det finns risk för en interaktion… 

informationen sprids ju” mellan läkarna.  

I diskussionen resonerar fler läkare kring att det finns svårigheter med att upptäcka potentiella 

läkemedelsinteraktioner och att det finns svårigheter i att bedöma om det handlar om biverkan 

eller läkemedelsinteraktion. ”… Det är svårt att säga om vi är dåliga på att rapportera, jag 

kan tänka mig att vi är dåliga på att rapportera eller så kan vi inte urskilja på att de är en 

interaktion…” (E)  

Läkarens syn på utökat samarbete med farmaceuter 

Att ett utökat samarbete mellan läkare och farmaceuter skulle kunna gynna arbetet i att 

minimera risken för läkemedelsinteraktioner var samtliga läkare skeptiska till. Fem av sju 

respondenter anser att samarbetet som finns idag mellan apotek och läkare är tillräckligt och 

att det fungerar bra. Den årliga läkemedelsgenomgången där apotekare och läkare samarbetar 

är bra och vill att det ska finnas kvar efter apotekets omreglering. En av läkarna uttrycker det: 

”… anser inte att det behövs ett utökat samarbete med apoteket eller farmaceuten, för att det 

redan finns”(D) 

Två av respondenterna anser att utökat samarbete skulle kunna vara bra: ”Ja, det tycker jag, 

och det är därför vi använder informationsapotekaren så mycket… att de har en kunskap som 

vi inte har eller brister i och då är det bra att kunna diskutera… och det finns en organiserat 

form då genom läkemedelsgenomgångar…” (A). 

I fall ett utökat samarbete skulle vara aktuellt, har respondenternas olika önskemål kring vad 

detta samarbete skulle innebära. Två av informanterna säger att det skulle vara bra att ha en 



20 

 

jourapotekare som skulle kunna svara i fall läkarna inte förstår informationen från datorerna i 

samband med varning för läkemedelsinteraktioner.  

”… så om vi skulle utöka det på något sätt skulle det vara att man kunde vända sig direkt, 

alltså ringa informationsapotekaren eller annan farmaceut av något slag, som var i tjänst redo 

att samtala… kunde ställa frågor om man inte förstår vad som står på Internet, om sådana där 

varningar, skulle det vara bra….en jourhavande informationsapotekare som man kunde nå om 

man hade frågor…”(A) 

En av läkarna anser att det samarbete som finns idag, t.ex. läkemedelsgenomgångar med en 

apotekare, är bra men han tycker att det kan göras mycket mer men tid och pengar saknas. 

Denna läkare skulle vilja ha mer information om olika läkemedel från apoteket och inte från 

läkemedelsbolagen, som kan vinkla fördelen med läkemedlet till deras intresse. Samma 

resonemang om information från läkemedelsbolagen uttalades av en annan respondent. 

Informanterna uttrycker även ett önskemål om farmakologiska föreläsningar med viss 

inriktning, till exempel om psykofarmaka. 

Att personal från apoteket kan oroa kunden i onödan i samband med utlämning av förskrivet 

läkemedel anger en av respondenterna. Denne föredrar att apotekets personal vid oklarheter 

angående viss ordination ringer respektive läkare och inte oroar kunden. 
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DISKUSSION 

Studier genomförda i Sverige på ett relativt stor antal patienter visar att risken för att drabbas 

av läkemedelsinteraktioner är ganska påtaglig.4,6,7

Att risken för att drabbas av läkemedelsinteraktioner ökar i samband med polyfarmaci anser 

de intervjuade läkarna och detta är förenlig med det de studier som det refereras till i studiens 

introduktion. Polyfarmaci kan vara följden av en bredd diagnostik, att läkemedel används i 

förebyggande syfte eller att läkarna försöker lindra biverkningssymptom med att skriva ut 

andra läkemedel. Respondenterna anser att det kan vara svår att avgöra skillnaden mellan 

biverkningar och läkemedelinteraktioner, men med kunskap, samarbete mellan kollegor och 

användning av olika hjälpmedel på ett ansvarsfullt sätt försöker de se till att risken för 

läkemedelsinteraktioner blir minimal. 

 Läkarna ansvarar för patientens säkerhet i 

samband med bland annat förskrivning av läkemedel, medan farmaceuterna ansvarar för att 

patienterna inte kommer till skada i samband med utlämning av läkemedel. Detta låg till 

grund till varför denna studie skulle undersöka läkarnas syn på läkemedelinteraktioner och 

eventuellt utökat samarbete mellan läkare och farmaceuter. 

 Om risken för att drabbas av läkemedelinteraktioner ökar då borde det öka antalet patienter 

som faktiskt blir drabbade av eventuella problem.  Att detta kan vara svårt att studera och 

jämföra med riskerna kan bero på en mindre fungerande rapportering av inträffade eller 

misstänkta läkemedelinteraktioner enligt respondenterna.  

Trots att samtliga informanter är medvetna om att det inte finns en fullkomligt farmakologiskt 

förklaring till vad som händer i kroppen vid samtidigt intag av flera läkemedel, finns det 

ingen policy på någon av enheterna för hur många läkemedel en patient kan få ha på sin 

medicinlista. Det som anses som kontroll för patientsäkerheten är läkemedelgenomgången, 

som genomförs en gång om året för patienter från äldreomsorgen, eller genomgång av 

läkemedelslistan vid eventuellt läkarbesök. 

Studier visar att polyfarmaci hos äldre över 75 år är ett vanligt förekommande fenomen, där 

risken för eventuella läkemedelsinteraktioner ökar och risken är större för män än för kvinnor 

i respektive åldrar.11
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Respondenterna anser att läkemedelgenomgång som utförs en gång om året per patient som 

vårdas inom kommunal sjukvård är bra och fullt tillräckligt. Men å andra sidan är det ingen 

som vet vilka följder polyfarmacin har. Det finns sällan något tidsutrymme för att läkarna 

skall följa patienterna från äldreboendena själva utan sjuksköterskorna rapporterar eventuella 

förändringar i patienternas hälsotillstånd och med hjälp av detta läkarna tar ställning för 

vidare förskrivning av läkemedel eller förskrivning av nya läkemedel.  

Läkarna anser att det samarbete som finns mellan farmaceuter och läkare är bra och är 

tveksamma till att ett utökat samarbete skulle leda till en bättre uppsikt över 

läkemedelsinteraktioner. Respondenternas låga intresse för ett utökat samarbete mellan 

apoteket och läkaren kan eventuellt bero på att frågan var felaktigt formulerad.  

För att kunna jämföra det redovisade resultatet i detta arbete sökning på liknande arbete har 

gjorts men inte hittats. 

En enkät undersökning eller kvantitativ studie hade troligen get liknande resultat med tanke 

på att svaren på frågorna från samtliga respondenter inte innehöll markanta skillnader.  

Skillnaderna i hur frågorna besvarades kan bero på att läkarna hade olika erfarenheter i med 

att de hade olika specialiseringar, olika yrkes erfarenheter med avseende på ålder och 

yrkesverksamma år. 

Fanns inte skillnader mellan hur män eller kvinnor svarade. 

Liknande studie har inte kunnat lokaliseras varför resultaten inte kunnat jämföras.  

Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning som skulle kunna ge en mer omfattande och noggrannare resultat 

skulle det kunna ske genom att genomföra en kvantitativ studie, en enkät undersökning bland 

ett betydligt större antal förskrivare, sammankopplad med svar från kunder i samband med 

utskrivning från slutenvården, besök på vårdcentralerna eller dylikt.    

Troligen skulle en kvantitativ studie ge samma resultat.  

En enkätundersökning där fler grupper, får delta alltifrån läkare och sjuksköterskor till 

brukare av läkemedel, skulle kunna ge ett större antal respondenter, och skulle medge 

statistiska analyser. 

En jämförelse av åsikter och upplevelser mellan förskrivare, iakttagare och brukare när det 

gäller läkemedelsinteraktioner skulle vara intresseväckande och skulle kunna erhållas genom 
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en enkätundersökning. Svårigheten för att genomföra en enkätundersökning, är att välja 

representativa frågor dvs. att välja de frågor, som är mest relevanta. 

Respondenterna nämner att ett bättre dataprogram som skulle kunna varna för betydligt flera 

läkemedelsinteraktioner i samband med förskrivning av läkemedel skulle vara önskvärt. 
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SLUTSATSER 

Att läkarna är uppmärksamma och utan tvivel gör allt de kan för att tillämpa en vetenskaplig 

och beprövad vård utesluter inte att patienter inte riskerar att drabbas av 

läkemedelsinteraktioner. 

Från studiens resultat kan följande slutsatser dras: 

1. Respondenterna anser att det kan finnas risk för läkemedelsinteraktioner i samband med 

polyfarmaci. 

2. Antalet läkemedel är av den omfattningen att det är svårt att ha en egen kunskap om vilka 

interaktioner som kan inträffa vid samtidig ordination av olika läkemedel. 

3. I samband med förskrivning har läkarna tillgång till hjälpmedel i form av datorprogram 

som varnar för eventuella läkemedelsinteraktioner, samt FASS och läkemedelsboken. Läkarna 

samarbetar med varandra vid svårare fall. 

4. Respondenterna är medvetna att det finns en risk för läkemedelsinteraktioner om 

patienterna använder annan medicinering i form av naturläkemedel, västbaserade läkemedel 

eller receptfria läkemedel samtidigt som behandling med receptbelagda läkemedel pågår. 

Informationen skulle kunna vara bättre, anser informanterna. 

5. Rapportering av misstänkta eller inträffade läkemedelinteraktioner samt svåra biverkningar 

är bristande. 

6. Respondenterna anser att det samarbete som finns idag mellan apotek och läkare är bra. 

7. Ett utökat samarbete är respondenterna tveksamma till, men de framför att det kan finnas 

ytterligare behov av lätt tillgänglighet, rådgivning, t.ex. i form av jourhavande apotekare, fler 

farmakologiska föreläsningar samt mer information från apoteken rörande nya läkemedel och 

nya forskningsresultat. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

1. Läkemedelanvändningen har ökat över tid och därmed risken för potentiella 

läkemedelsinteraktioner, genom att läkemedel påverkar varandras effekter och biverkningar. 

Hur ser du på detta? 

2. Polyfarmaci anses öka risken för läkemedelsinteraktioner. 

 Finns det någon policy inom denna vårdenhet? 

(Tror du att patientens läkemedelslista har någon betydelse?) 

3. Trots ökat antal preparat rapporteras få allvarliga interaktioner. 

Varför tror du det är så? 

4. Hur hanterar du läkemedelsinformationen till patienter när denne har flera vårdgivare? 

Finns det någon policy inom denna vårdenhet hur man bör göra när patienten har flera 

vårdgivare? 

5. Fler läkemedel förskrivs inte för att behandla utan i förebyggande syfte.  

Upplever du att det finns risker för interaktioner med andra icke receptbelagda läkemedel, 

naturläkemedel eller livsmedel? Hur hanterar du detta? Finns det någon policy vid 

vårdenheten? 

6. Patientcentrerad syn på vården innebär samarbete mellan olika yrkeskategorier inom hälso- 

och sjukvården. Anser du att ett ökat samarbete mellan farmaceuter och förskrivare eller 

sjuksköterskor skulle kunna gynna detta? 

7. Vad skulle du vilja att ett ökat samarbete skulle innehålla 
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