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_________________________________________________________________________ 
 
Läkemedels relaterade problem är en stor orsak till återinläggningar på sjukhus. Problemen 
orsakar både fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för patienten och samhället. 
Tidigare studier visar att många patienter har dålig kunskap om sin läkemedelsbehandling. 
Syftet med denna studie är att undersöka patienters upplevelser av läkemedelshantering 
såväl inneliggande som i den vana hemmiljön, samt att inhämta underlag för förbättringar i 
läkemedelshanteringen. Metoden är kvalitativ med fenomenologisk ansats och elva 
intervjuer har utförts. Analysen utfördes enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar 
att patienter känner att de måste lita på det vårdpersonalen säger och gör och ser inget 
annat val. Bristande information leder till att patienten ifrågasätter om det verkligen är rätt 
medicin han eller hon får. Resultatet visar på vissa faktorer som är viktiga för att få en väl 
fungerande läkemedelshantering och det latenta innehållet i resultatet sammanfattas som 
att en väl fungerande läkemedelshantering bygger på goda kunskaper, kommunikation och 
delaktighet. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



ABSTRACT 
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_________________________________________________________________________ 
 
Drug related problems (DRP) are a major concern for hospital readmissions. These 
problems have physical, physiological and economical implications for the patients and for 
society. Research has shown that many patients´ have a lack of knowledge about their drug 
therapy. The aim of this study was to investigate patients´ perceptions of the medication 
use process in hospitals as well as in their own home  environment, and in addition to 
establish foundations to provide a better medication use process. The research was based 
on eleven interviews using a qualitative method with a phenomenological approach. A   
qualitative content analysis was applied. The study shows that patients´ have a feeling that 
they have to trust their caregivers for what they say and what they do and there is no other 
choice. Lack of information leads to questioning if its´ the right medication he or she 
received. The results show that certain main factors are important for a functional 
medication use process. The main factor being that a good medication use process is based 
on good knowledge, communication and involvement.  
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1 INLEDNING 

Med syfte att minska fel i läkemedelsprocessen startades våren 2007 ett projekt inom 
Skaraborgs sjukhus, ” En säker läkemedelsprocess”. Bland de rotorsaker som hittades i 
samband med mätningar framkom bland annat att patienter hade dålig kunskap om hur 
läkemedel skall hanteras för att få förväntad effekt. En fördjupning i form av en C-uppsats 
gjordes med hjälp av litteraturstudier där syftet var att belysa patientinformationens 
betydelse för en säker läkemedelshantering. Resultatet visade att sjuksköterskors 
förhållande till patientinformation är ganska begränsad angående läkemedelshantering. 
Problem relaterade till läkemedel hos patienter beror ofta på bristande information. Genom 
att använda sig av utbildningsprogram i läkemedelshantering ökar kunskaperna, vilket i sin 
tur leder till en effektivare patientinformation. Genom att samarbete mellan sjuksköterskor, 
läkare och farmaceuter kan andelen läkemedels relaterade problem reduceras (Elovson, 
2007). Våren 2008 övergick ”En säker läkemedelsprocess” i ett annat läkemedelsprojekt 
som heter ”Läkemedelsprocessen - (DfSS)” där DfSS står för Design for Six Sigma. Syftet 
med detta projekt är att designa en läkemedelsprocess som skall säkerställa att färre fel 
uppstår i processen.  
 
I sjuksköterskans profession ingår undervisning och information som en del i 
omvårdnaden. Det är viktigt att sjuksköterskan hela tiden har en dialog med patienten för 
att patienten skall kunna ta till sig den information som ges på bästa sätt och därmed själv 
känna sig delaktig. Det finns flera faktorer som kan påverka hur patienten klarar av att 
hantera sina läkemedel. Det första steget i processen är att kunna ta till sig den information 
som utlämnas. Viktigt också är att individen känner sig delaktig i behandlingen för att 
uppnå förväntad effekt. I de fall där brister uppstår i läkemedelshanteringen kan detta 
orsaka ett stort och onödigt lidande för patienten.  För att få en ökad förståelse för hur 
patienterna själva uppfattar läkemedelshanteringen så har intervjuer gjorts kopplade till det 
första projektet ”En säker läkemedelsprocess” och presenteras i detta arbete. 

2 BAKGRUND  

2.1 Lagar 
Läkmedelshanteringen styrs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen där det skrivs att patienten 
skall informeras om den vård och de behandlingsmetoder som finns. Informationen skall 
individanpassas och i de fall inte patienten kan ta emot information skall anhörig 
alternativt närstående informeras. Vården skall bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. Vården skall också så långt det är möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten (SFS 1982:763). För att patienten skall kunna använda 
läkemedlet på rätt sätt så skall den läkare som skriver ut recept lämna den information som 
behövs. När läkemedel lämnas ut bör apotekspersonalen förvissa sig om att patienten kan 
använda läkemedlet på rätt sätt genom individanpassad information. Det finns ytterligare 
ett viktigt informationsmoment och det är att vissa läkemedel som ger samma 
behandlingsresultat kan bytas ut för att få en lägre kostnad. Med stöd från läkaren kan då 
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patienten ta ställning till vilket läkemedel han/hon vill ha. Läkemedel som enligt 
Riksförsäkringsverket är utbytbara får på begäran av patienten på apoteket bytas ut, om 
inte receptutfärdaren angett annat på receptet, men ett utbyte får i regel inte ske på apoteket 
utan att receptutfärdaren kontaktas och ger sitt samtycke. I undantagsfall kan ett utbyte 
göras om inte läkaren går att nå och dröjsmål med behandling drabbar patienten allvarligt. 
I de fall där receptutfärdaren anser att ett utbyte av ett förordnat läkemedel inte får ske på 
grund av medicinska skäl, skall patienten informeras om detta. Receptblanketten skall 
kryssas i ”Får ej bytas ut” (SOSFS 1992:22). 
 
Den formella kompetensen hos sjuksköterskan beskrivs i lokala anvisningar i 
Läkemedelshantering i Skaraborg (2001). Genom sin utbildning är sjuksköterskan ansvarig 
för förvaring av läkemedel, iordningsställande av doser och administrering till patienten. 
Sjuksköterskan skall känna till indikationen för behandlingen och förstå hur läkemedlet 
verkar för att kunna utvärdera effekten och eventuella biverkningar. Metoder för att kunna 
undervisa patienten måste också behärskas för att patienten skall inta sina ordinerade 
läkemedel på rätt sätt och vara motiverad till behandlingen. Läkemedel som överlämnas 
skall signeras i ordinationshandlingen. Dokumentation skall också göras över vilka behov 
av hjälpinsatser patienten har och över vilka åtgärder som behöver vidtas för att patienten 
skall inta sina läkemedel på ett korrekt sätt. Kommunikation skall ske tillsammans med 
patientansvarig läkare om läkemedlets verkan och eventuella biverkningar (a a). 

2.2 Definitioner 
Compliance är ett uttryck för hur väl en patient följer en ordination, särskilt en 
läkemedelsföreskrift. De vanligaste orsakerna till bristande efterföljd är att patienten inte 
fått tillräcklig information, att patienten glömmer att ta medicinen, obekväma 
doseringsregler och rädsla för biverkningar (Nationalencyklopedins ordbok, 1990). 
 
Formell kompetens innebär att ha legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning 
som ger en yrkesexamen enligt gällande examensbeskrivning. Utöver utbildningen kan för 
vissa arbetsuppgifter formell kompetens förvärvas genom specialistutbildning eller 
särskilda kurser inom yrket (SOSFS 1997:14). 
 
Information beskrivs i Nationalencyklopedins ordbok (1996) som underrättelse, 
upplysning eller meddelad mängd fakta. Enligt Nationalencyklopedin, NE (1992) 
definieras information som det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i 
olika former. Information kan sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av mottagaren, 
denna är då beroende av mottagarens reception (tolkning och förståelse) och användning 
av ett meddelande kommer därmed i centrum.  
 
Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett 
fysiskt medium varigenom informationen överförs. Ordet kommunikation kan också 
översättas som ömsesidigt utbyte, göra gemensamt, låta få del i eller överföring av 
information mellan människor (Nationalencyklopedins ordbok, 1993). 
 
Läkemedel är enligt Läkemedelslagen (SFS 1992:859) en vara som är avsedd att tillföras 
människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på 
sjukdom eller att användas i likartat syfte. 
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Läkemedelsrelaterade problem, (LRP) klassificeras som en händelse eller omständighet i 
samband med läkemedelsbehandling som påverkar eller hotar påverka behandlingens 
avsedda effekt enligt (Pharmaceutical Care Network Europé, The PCNE Classification V 
5.01). 

2.3 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
 
Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1991) beskriver att utav 14 grundläggande 
behov som patienten har så är ett att hjälpa patienten att lära. Hon skriver också att orsaken 
till sjukdom eller invaliditet kan vara medfödd, men att det ibland är beroende på ett 
ohälsosamt levnadssätt. Det ohälsosamma levnadssättet kan vara relaterat till exempelvis, 
ekonomiska problem eller andra omständigheter, det kan också bero på okunskap om vad 
som är bra för hälsan, men ofta handlar det om att patienten inte vet hur den skall 
förebyggas, botas eller lindras. Många gånger kan det vara svårt att veta vad som är 
lämpligt när råd och föreskrifter skall anpassas efter varje individs behov. Det viktigaste är 
ändå att patienten är delaktig i den mån det går, för ju mer patienten medverkar i 
vårdplanen desto större chans till ett lyckat resultat. Sjuksköterskans roll består i att 
komplettera läkarens behandlingsplan då det gäller att uppnå ett förbättrat hälsotillstånd 
eller tillfrisknande. Undervisningen är tvungen att göras och det kan göras medvetet eller 
omedvetet. Den kan planeras eller ske när tillfälle ges, betraktas som skapande verksamhet 
eller ges som en upprepning av tidigare undervisning. Tiden som finns för att undervisa 
kan variera mycket, men som sjuksköterska utförs arbetet mer patientnära jämfört med 
läkaren. Ofta glöms det tyvärr bort att kontrollera att patienten verkligen har förstått och 
klarar av att hantera sina läkemedel. Om inte sjuksköterskan tar reda på eventuella 
missförstånd och felaktigheter som görs i samband med behandlingen så kan inte 
patientens behov förstås. Vid varje tillfälle tillsammans med patienten borde 
sjuksköterskan fråga sig om patienten har behov av att lära sig något mera eller om kanske 
någon anhörig behöver få information. Att hjälpa patienten att så långt det går att klara sig 
själv, hjälpa patienten till en bra livskvalitet trots sjukdom eller att acceptera att det inte 
längre går att bota utan lindra skall alltid vara det stora målet (Henderson, 1991). 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Kommunikation 
Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är viktig och den är studerad i flera 
studier. Dels för att patienten skall få ta emot information, men också för att kunna lämna 
information. Olikheter framkommer vid en jämförelse där patienter har fått uppskatta sina 
behov och sjuksköterskor fått göra en bedömning av vad de tror att patienten rankar högst. 
Att ha en kompetent vårdpersonal rankades av patienterna som högst och på andra plats 
kom kommunikation. Liksom patienterna så rankade sjuksköterskorna en kompetent 
vårdpersonal som högst, men på andra plats uppgav de behandling. Skillnaden på hur 
behovet av kommunikation bedömdes var att det hos sjuksköterskorna hamnade på femte 
plats (Hallström & Elander, 2001). Hur information om läkemedelshantering lämnas ut har 
betydelse och det ställer krav på sjuksköterskans pedagogiska kunskaper. För att kunna ge 
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information på en individuellt anpassad nivå måste sjuksköterskan kunna identifiera 
patientens kunskapsnivå. Det krävs också att sjuksköterskan håller sig ajour med 
kunskapsutvecklingen för att kunna förmedla rätt information (Gedda, 2001). Den första 
konsultationen som ges bör inte innehålla allt för lång information, mer fördelaktigt är 
istället att upprepa möjligheter till information i samband med att behandlingen startas upp. 
Utöver den muntliga informationen bör skriftlig information också läggas till (Garfield, 
Francis & Smith, 2004). Enligt Rycroft-Malone, Latter, Yerrell och Shaw (2000) är 
sjuksköterskors information angående läkemedel begränsad till enkel information. De 
använder sig inte heller av den karaktäristiska metod som bör användas för att kunna ge en 
effektiv undervisning av patientens läkemedelshantering. Information som ofta inte 
framkommer är eventuella livsstilsförändringar/hälsorådgivning, ofta finns också 
svårigheter att se vilka särskilda individuella behov av kunskap som behövs. Att komma 
fram till en gemensam målsättning och att patienten är medbestämmande saknas ofta. 
Grantham, Mc Millan, Dunn, Gassner & Woodcock (2006) menar att en bra 
kommunikation mellan sjuksköterskor, läkare, farmaceuter och undersköterskor också kan 
hjälpa patienten till ökade kunskaper.  
 

2.4.2 Sjuksköterskans kunskap 
 
Eftersom sjuksköterskan har kontakten med patienten hela dygnet så borde utbildning och 
information angående patientens läkemedelsbehandling vara mer tongivande, för att uppnå 
en större säkerhet i hanteringen och en mer effektiv behandling (Holloway, 1996). 
Sjuksköterskors kunskap är beroende av undervisning under deras utbildning. Föreläsare i 
farmakologi har i en studie fått svara på frågor angående utbildningen. Där framkommer 
att de flesta upplever att det läggs för lite tid på undervisningen i farmakologi och att 
många nyutexaminerade sjuksköterskor har otillräckliga kunskaper för att kunna utföra ett 
säkert arbete (Bullock & Manias, 2002). Eftersom sjuksköterskan har en viktig roll i att 
försäkra sig om att patienten klarar av att ta sina läkemedel så har speciellt framtagna 
program för läkemedelsinformation testats. Genom att använda sig av dessa så har det visat 
sig att kunskapen hos sjuksköterskorna ökar, vilket leder till en bättre patientinformation 
(Grantham, et al., 2006). Det är också statistiskt signifikant att sjuksköterskor som 
genomgått vidareutbildning och utbildningsprogram i högre grad ger information om 
patientens läkemedel (Hegney, Plank, Watson, Raith & Mc Keon, 2005). 

2.4.3 Relation och delaktighet 
 
Även relationen mellan sjuksköterska och patient spelar stor roll för hur sjuksköterskan är 
kapabel att engagera sig i patientinformationen om läkemedelshantering (Latter, Yerrell, 
Rycroft-Malone, & Shaw, 2000). Genom den goda relationen kan den information som 
utlämnats följas upp och eventuella svårigheter och problem kan fångas upp. Patienten är 
ju faktiskt experten som känner sin kropp och sina symptom bäst (Hallström & Elander, 
2001). Patientens delaktighet varierar, beroende på upplevelser av sjukdomen och 
läkemedelsbehandlingen. I de fall där patienten har fått möjlighet att tillsammans med 
läkaren fatta beslut kring den aktuella läkemedelsbehandlingen blir patienten mer delaktig. 
Faktorer som bidrar till ett ökat deltagande är när patienten märker att symptomen 
förbättras eller när de får någon biverkan (Garfield, et al., 2004). För att få patienter 
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delaktiga i sin läkemedelshantering och nå ett positivt resultat är det också viktigt med ett 
väl fungerande samarbete mellan de olika personalkategorierna (Grantham, et al., 2006).  

2.4.4 Patientens kunskap om läkemedelshantering 
Att patienten har kunskap om sina läkemedel och kan hantera dessa bygger på att patienten 
har fått undervisning. Flera faktorer kan påverka mottagligheten för detta hos patienten, till 
exempel kan ett långvarigt eller akut sjukdomstillstånd påverka patientens mottaglighet. 
Många patienter framförallt äldre har också svårt att förstå eller ta till sig informationen 
(Rycroft-Malone, et al., 2000). I samband med att patienten får sin diagnos kan det också 
vara svårt att ta till sig den information som ges (Garfield, et al., 2004). Vissa patienter 
nöjer sig med relativt ytlig information som, läkemedlets namn, dos och hur ofta den skall 
tas, andra nöjer sig med hur tabletten ser ut och vilken färg den har (Rycroft-Malone, et al., 
2000). I Holloway (1996) beskrivs att patienterna har bristande kunskaper om sin 
läkemedelsbehandling. Endast hälften av patienterna upplever att de haft chansen att ställa 
frågor om sin behandling och endast någon hade fått skriftlig information. Vid en 
undersökning av patienters kunskap angående läkemedelsbehandling visar det sig att 
endast 40 % uppgav att de fått råd angående sin läkemedelsbehandling, men 77 % kände 
till varför eller i vilket syfte de åt sin medicin. Det visar sig också att endast 11 % av 
patienterna har fått information och är medvetna om eventuella biverkningar som kan 
uppstå och bara 8 % har fått råd och stöd angående livsstilsförändringar (Toren, Kerzman, 
Koren och Baron-Epel, 2006). 
 
De kroppsliga funktionerna och förmågan att hantera läkemedel har en stark korrelation, 
dessa faktorer är också kopplade till ett mått på följsamhet. Patienter som har svårigheter 
att hantera sina läkemedel svarar dock ofta att de klarar sig bra och att en anhörig kanske 
skulle kunna hjälpa till. Ett stort problem hos äldre är att komma ihåg att ta sin medicin. De 
upplever också ofta svårigheter med att öppna förpackningar och en del har svårt att läsa 
texten. Andra problem som kan uppstå är när det är många läkemedel som skall tas och en 
del tabletter är svåra att svälja (Beckman-Gyllenstrand, 2007). 
 
I Gordon, Smith och Dhillons studie (2006) beskriver patienter att de ser läkaren som 
huvudinformatör eftersom han ställer diagnos och skriver ut läkemedel. I samband med 
information förstår vissa patienter inte det medicinska språket läkaren använder sig av och 
tycker att han förklarar för kortfattat. När det gäller att lämna ut information beskrivs 
läkaren som ointresserad och de ifrågasätter om det beror på okunskap. Individanpassad 
information tycker patienterna att hälso- och sjukvårdspersonalen har svårt att ge. Eftersom 
det är lätt att glömma vad som sagts så uttrycker patienterna en önskan om att 
informationen skall upprepas flera gånger. Att få informationen anpassad efter behov där 
hänsyn tas till tidigare läkemedelsbehandling och aktuellt tillstånd önskas också. Andra 
aspekter som framkommer omkring läkemedel och användandet av dem är vid 
medicinändringar, där otillräcklig information ofta bidrar till att det blir missförstånd eller 
förvirring.  
 
Det upplevs mycket svårt att som patient kunna påverka eller behandla förändringar i sina 
symptom och här finns en stor oro. Överlag känner patienter att de kan för lite om 
läkemedlets biverkningar. Det kan också vara svårt att veta vad som är biverkningar eller 
symptom från sjukdomen. Många känner sig osäkra på när det är lämpligt att söka hjälp för 

5 
 



sina besvär. Andra frågor som kan uppstå är dosering och hur kombinationen med andra 
läkemedel fungerar (Gordon et al., 2006; Rogers, Addington-Hall, Mc Coy, Edmonds, 
Abery, Coats, Simon & Gibbs, 2002).  
 
Självmedicineringsprogram har visat sig vara positivt för att patienten skall få den kunskap 
som behövs. Patientundervisningen har då utförts i olika steg där patienten successivt fått 
ta mer ansvar och där sjuksköterskan haft rollen som undervisare och observatör 
(Grantham et al., 2006). Det har visat sig att patienter som har goda kunskaper om sina 
läkemedel i högre grad utnyttjar hälso- och sjukvården. Detta kanske kan bero på att 
patienterna har en större medvetenhet och vilja till egenvård. Detta fynd är signifikant i 
gruppen med patienter under 65 år, de som är över 65 söker sig inte mer till hälso- och 
sjukvården än de som har bristande kunskaper (Toren, et al., 2006). 

2.4.5 Läkemedels relaterade problem (LRP) 
Eftersom många patienter har läkemedels relaterade problem (LRP) är det viktigt att detta 
tidigt identifieras och diskuteras, behovet av information uppmärksammas och i många fall 
kan detta lösas direkt i kontakten mellan sjuksköterska och patient (Salvesen-Blix & 
Moger, 2006). De vanligaste orsakerna till läkemedels relaterade problem visar sig i en 
studie av Brown, Frost, Ko och Woosley (2006) vara bristande kommunikation och att inte 
patienten följer instruktionen för läkemedelshanteringen. Detta beror dels på att patienten 
inte klarar av det, tar medvetet för lite eller för mycket, är omotiverad att följa 
instruktionerna, glömmer att ta sina läkemedel eller helt enkelt slutar med behandlingen 
(a.a.). Brist på symptom gör ibland att patienten struntar i att ta sina läkemedel. Patienter 
skapar egna metoder för att lösa svårigheter och funderingar. Dessa metoder kan vara att 
ändra på ordinerade doser, utefter vad de själva tror är effektivt, säkert och hälsosamt 
(Gordon et al., 2006). Kunskap om riskfaktorer vid hjärtsjukdom och compliance till 
livsstilsförändringar har visat sig ha ett samband. Den ökade kunskapen påverkar också 
sannolikheten att ta sina mediciner. De livsstilsförändringar som framförallt påverkas är 
viktminskning, ökad fysisk aktivitet, bättre förmåga att hantera stress, dietförändringar och 
att sänka sina blodfetter (Alm-Roijer, Stagmo, Ude`n & Erhardt, 2004). 
 
I överföringen mellan olika vårdgivare kan problem uppstå. Ibland kan det också vara svårt 
med tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Patienterna upplever att det inte finns 
någon plan för vart de skall vända sig vid behov. Möjligheten att diskutera sin behandling 
och ställa frågor upplevs som liten. Ofta får de olika råd beroende på vart de vänder sig 
(Gordon et al., 2006). 

2.5 Problemformulering 
Många patienter läggs in på sjukhus på grund av läkemedels relaterade problem. Tidigare 
studier visar också att patienter har dålig kunskap om sina läkemedel. Genom att intervjua 
patienter som är inneliggande på sjukhus skulle vi kunna få svar på hur patienter upplever 
läkemedelshanteringen hos oss och även i hemmet. Denna ökade kunskap skulle kunna 
bidra till svar som pekar på vart åtgärder skall sättas in, hur vi kan öka säkerheten i 
läkemedelshanteringen och vad som behöver förbättras för att patienten på ett bättre sätt 
skall klara av att hantera sina läkemedel? Därför avser författaren att undersöka patienters 
upplevelser av läkemedelshantering. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelser av läkemedelshantering såväl 
inneliggande som i den vana hemmiljön, samt att inhämta underlag för förbättringar i 
läkemedelshanteringen. 
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4 METOD 

4.1 Det ontologiska perspektivet 
Ett ontologiskt synsätt handlar om synen på hur verkligheten är beskaffad, vad som 
existerar och vad som är tingens sanna natur. Människan ses som holistisk och 
multidimensionell, den är uppbyggd av en kropp, ett psyke och en existentiell del som en 
helhet. Människor betraktas som fria individer med förmåga att göra val och ta ansvar för 
omgivningen. Ur livsvärlds perspektiv är den filosofiska idén den upplevda kroppen. Idén 
om den upplevda kroppen beskriver en människa i ett sammanhang . Kroppen fungerar 
som en helhet och den upplevs som hel. Livsvärlden är den värld där vi lever dagligen. Det 
är en värld där individerna lever i och igenom. Sett ur deras upplevelser och handlingar så 
tar individerna detta för självklart. Livsvärlden finns utan att någon reflekterar över den. 
Livsvärlden är både inneboende och abstrakt, vilket betyder att människans livsvärld består 
av både en inre och yttre värld och som konsekvent hålls samman genom realism och 
idealism (Asp & Fagerberg, 2005).  

4.2 Metodval  
Utifrån studiens syfte som är att undersöka patienters upplevelser av läkemedelshantering 
är kvalitativ metod bäst lämpad för att besvara forskningsfrågan. Grundforskning inom 
omvårdnad har ambitionen att skapa grundläggande teoretiska beskrivningar och 
förklaringar för betydelsen av omvårdnad och hur den på bästa sätt skall utföras. 
Forskningen utgår ifrån de grundläggande begreppen; människan, hälsa, lidande, 
omgivning och omvårdnad. Genom att använda en fenomenologisk ansats kan en 
beskrivning av människors levda upplevelser undersökas (Asp & Fagerberg, 2005). Vid 
forskning som utgår ifrån praxis/handling så kan en lämplig utgångspunkt vara att använda 
sig av en fenomenologisk infallsvinkel. När praxisfältet utforskas fenomenologiskt så 
studeras fenomenet från ett ”inifrån” och ”nerifrån” perspektiv. ”Inifrånperspektivet” 
beskriver hur individen själv upplever något. Hur är det, vad betyder det, vilken mening 
har det för personen i dennes livsvärld? Genom att använda sig av fenomenologiska 
beskrivningar i praxissituationer så kan undersökningspersonens upplevelser, reflektioner 
och erfarenheter lyftas fram. ”Nerifrånperspektivet” utgår i stället från ”själva saken”, 
existerande praxis. Istället för att analysera praxisutövningen utifrån vissa övergripande 
teorier så byggs en teori från grunden med hjälp av att studera vad praktiker gör, uppfattar 
och reflekterar kring.  På detta sätt kan praxis teorier skapas, dolda kunskapsformer och 
erfarenhetsbaserad kunskap lyfts fram. Till att börja med är fenomenologiska 
undersökningar deskriptiva. Omsorgsfulla och omfattande beskrivningar utförs från olika 
perspektiv med målet att få en stor bredd av möjliga upplevelser, detta kan gälla i stort sett 
alla tänkbara fenomen i mellanmänsklig praxis. I datamaterialet kan sedan viktiga 
kännetecken, en gemensam struktur eller meningsdimension analyseras fram genom 
upprepade reflektioner. I teorierna skall det framkomma förståelse eller insikt av 
fenomenets innehåll. Alla föreställningar och förförståelser skall skjutas undan för att 
fenomenet skall framträda så tydligt som möjligt (Thomassen, 2007). Fenomenologi som 
forskningsmetod är en noggrann, kritisk och systematisk undersökning av fenomen. Den är 
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inte en metod som följer steg till steg snabbt utan är en mer filosofisk, analytisk process 
där tanken eller varseblivningen är lika viktig. Ändamålsenliga ämnen i fenomenologisk 
forskning bygger på centrala upplevelser i människors liv såsom lycka, rädsla, existentiella 
frågor, förtroende och så vidare. Hälsorelaterade ämnen som kan passa i en 
fenomenologisk undersökning skulle kunna innehålla flertalet ämnen som till exempel att 
leva med kronisk smärta eller frågor om vård i livets slutskede. Syftet med en 
fenomenologisk metod är att utveckla en struktur eller innehåll av fenomen och 
upplevelser, dessa omsätts till språk. Analysen av innehållet översätts sedan till 
beskrivningar från livsvärlden. Eftersom den professionella sjuksköterskans praktiska 
arbete fångar upp människors upplevelser passar den fenomenologiska ansatsen bra för att 
undersöka fenomen som är viktiga för omvårdnaden (Streubert Speziale & Carpenter, 
2007). 

4.3 Urval och datainsamling 
Inklusionskriterierna för att vara med i studien var att informanten hade 
läkemedelsbehandling och var vuxen, över arton år, samt att patienten kunde redogöra för 
sig på ett adekvat sätt. Exklusionskriterier var annat språk än svenska för tänkbara 
informanter och barn, under arton år. I urvalet ingick elva intervjuer med sex män 
respektive fem kvinnor och de rekryterades under inneliggande vårdtid. Det har gjorts sex 
intervjuer på medicin och stroke avdelningen i Falköping. På Kärnsjukhuset i Skövde har 
två intervjuer utförts på kirurgavdelningar respektive tre på medicinavdelningar. På 
avdelningarna har ansvarig sjuksköterska hjälpt till att välja ut lämplig informant utefter 
inklusions- och exklusionskriterierna. Intervjuerna har utförts avskilt från annan 
verksamhet i samtalsrum alternativt patientsal och det har då inte funnits andra patienter på 
salen. Intervjuerna har registrerats genom bandspelare och genomfördes utav fyra olika 
intervjuare under hösten 2007 och våren 2008. Två intervjuare har gjort fyra intervjuer var, 
en intervjuare har gjort två och författaren själv gjorde en. Intervjuerna varade mellan sex 
till tjugotre minuter exklusive introduktion och avslutning. Mediantiden hamnade på 
sexton minuter. Varje intervju har inletts med frågan: Kan du berätta för mig hur du 
upplever din läkemedelsbehandling? Genom att ställa denna fråga kan intervjupersonen 
ges möjlighet till spontana och beskrivande upplevelser av fenomenet. Under den fortsatta 
intervjun så har uppföljningsfrågor ställts för att bättre få fram det som är viktigt för 
intervjupersonen. Tolkande frågor där intervjuaren formulerar om det som 
intervjupersonen har sagt har också använts. I slutet av intervjuerna har direkta frågor 
riktats för att klargöra att intervjuaren har uppfattat beskrivningen rätt. Enligt Kvale, 
(1997) är det viktigt att intervjuaren under intervjun försöker klargöra vad som har 
betydelse för studien. Genom att förtydliga det som sägs underlättar det och ger en mer 
tillförlitlig utgångspunkt för den kommande analysen. Ur ett livsvärldsperspektiv beskriver 
Bengtsson, (1999) och Kvale, (1997) att intervjuaren kan ses som en upptäcktsresande där 
forskaren blir sitt eget instrument. Intervjusituationen kan beskrivas som att två personer 
går på upptäcktsfärd. Det handlar om att få en förståelse för den andres livsvärld och 
därefter visa omvärlden vad den betyder. Detta ställer krav på att forskaren strävar efter en 
öppenhet och inte låter sig styras av ledande frågor eller intervjuguider. Forskarens 
frågeställning om fenomenet blir det styrande, vilket leder till en undran och nyfikenhet 
över hur den intervjuade har upplevt fenomenet i sin livsvärld. Thomassen, (2007) 
förklarar forskarens roll som att kunna hjälpa den intervjuade att kunna beskriva 
upplevelsen utan att för den skull leda diskussionen. Genom att lyssna intensivt och 
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undvika att avbryta den intervjuade i den delade upplevelsen så behandlas den intervjuade 
med respekt och intresse. Datainsamlingen pågick fram till att en mättnad uppnåddes, 
mättnaden innebar att inga nya kategorier eller nytt innehåll framkom.  

4.4 Analys 
Efter att intervjuerna genomförts har de lyssnats av och transkriberats. Den transkriberade 
texten har lästs flera gånger för att upptäcka betydelsen i texten. Analysen av intervjuerna 
har varit innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, (2003) och har utförts av 
författaren själv. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på att beskriva variationer 
genom att identifiera likheter och skillnader i textinnehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2008). Graneheim och Lundman, (2003) menar att verkligheten kan tolkas på olika sätt och 
förståelsen är beroende av den subjektiva tolkningen. Innehållsanalysen leder till 
åtkomsten av latent innehåll som har ett stort djup och abstraktionsnivå. Det latenta 
innehållet beskriver vad texten handlar om, den bygger på relationer och innehåller en 
tolkning av underliggande mening. Vid tolkningen av texten har alla meningsbärande 
textenheter tagits ut. En meningsbärande textenhet är en konstellation av ord eller 
påståenden som är relaterade till en och samma mening. Meningsenheterna har därefter 
kondenserats till koder, med kod menar Graneheim och Lundman, (2003) en liten del av 
meningen med ett speciellt budskap som kort beskriver innehållet. En kod kan ge möjlighet 
att se data på ett nytt och annorlunda sätt, men skall tolkas i relation till innehållet. De 
meningsbärande enheterna har analyserats och sorterats in i subkategorier och kategorier, 
med kategori menas en grupp av gemensamt innehåll och som kan besvara frågan vad? 
Slutligen formulerades den underliggande meningen, vilket är det latenta innehållet i 
kategorierna till ett tema. Ett tema kan ses som ett uttryck för det dolda innehållet i texten 
och skall kunna besvara frågan hur? Att skapa ett tema är som att sammanföra den 
underliggande meningen. Sammanfattningsvis så representerar kategorierna det manifesta 
innehållet, som är den latenta aspekten och teman representerar det latenta innehållet, som 
kan ses som relationsaspekten (a. a). 

4.5 Etiska aspekter 
I Helsingforsdeklarationen finns beskrivet etiska riktlinjer för humanforskning. Detta 
grundläggande dokument poängterar vikten av kvaliteten på forskning, där vetenskaplig 
vinst skall vägas mot eventuella risker för försökspersonen. Grundläggande är också 
information och att det görs i samtycke med försökspersonen. Det betonas också i 
deklarationen patienters rätt till integritet och att patientens intressen skall gå före 
forskningens och samhällets Medicinska forskningsrådet, MFR (2003). Fenomenet som 
studeras i studien syftar till att ge underlag för förbättringar. Dessa skulle kunna tillföra 
både patienter och samhälle en vinst genom minskat lidande för patienten relaterat till LRP 
och vårdskador, förkortade vårdtider, minskat antal återinläggningar vilket även leder till 
en ekonomisk vinst för samhället. De personer som ingick i studien har deltagit med 
informerat samtycke. Innan intervjuerna utfördes fick de både skriftlig och muntlig 
information om syftet med intervjun. De fick också tid på sig att tänka över om de 
verkligen ville vara med. Att delta i intervjun var helt frivilligt och deltagarna kunde när 
som helst dra sig ur. All data som insamlats har behandlats konfidentiellt för att skydda 
undersökningspersonernas privatliv. Data har avidentifierats och banden har förvarats på 
ett säkert ställe. De som har haft tillgång till banden är de som har intervjuat och 
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sekreterare som gjort utskrifterna. De transkriberade texterna har lästs av handledaren, men 
har då varit avidentifierade. Efter att studien är färdig och examinerad raderas de inspelade 
intervjuerna. Eftersom studien ingår i ett kvalitetsarbete där syftet är att finna ny kunskap 
som därmed kan ge möjligheter till förbättringar så har ingen ansökan om etiskt tillstånd 
gjorts utan tillstånd har inhämtats från områdeschef. 

11 
 



5 RESULTAT 

Presentation och redovisning av resultatet görs i tabell 1 och därefter i skrift med utvalda 
styrkande citat. Tabell 1 visar exempel på meningsbärande textenheter som kondenserats 
till koder. De meningsbärande textenheterna bildar kategorier som har flera subkategorier. 
Temat är det latenta som framkommer ur resultatet. 
 
Meningsbärande 
textenheter 

Koder Subkate-
gorier 

Kategorier Tema 

”men detta är ju betydligt enklare 
och då blir det inte några fel heller” 

Betydligt 
enklare 

Apodos  
 
 
 
Läkemedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En väl 
fungerande 
läkemedelshant
ering bygger på 
goda kunskaper, 
kommunikation 
och delaktighet. 

”sen är det ju alltid en balans då 
vilket som är värst, själva sjukdomen 
eller biverkningarna” 

Vilket är 
värst 

Biverkningar 

”det gör dom ja, man vet inte ett 
dugg hur de ser ut, vad de kostar 
eller?” 

Vet inte 
hur de ser 
ut 

Synonym-
preparat 

”Ja, vi försöker hjälpas åt att komma 
ihåg det” 

Hjälps åt Kognitiva 
problem 

”Jag har mycket läkemedel, jag har 
nog 14-15 olika sorter” 

Mycket 
läkemedel 

Mångfald av 
läkemedel 

”Det är klart man vill veta lite, veta 
varför ska jag ha den och den 
medicinen” 

Vill veta 
varför 

Information  
 
Kommunika-
tion ”Det är inget fel på utlänningar så 

sett, det var nog en språkförbistring 
tror jag” 

Språkför-
bistring 

Språkproblem 

”Man har ju fått lite erfarenhet nu 
då att man får ju inte vara för 
mesig” 

Får inte 
vara 
mesig 

Tillgänglighet 

”Ja i och med att jag har 
läkemedelslistan med mig så vet jag 
vilka läkemedel jag ska ha” 

Läkemede
lslista så 
vet jag 

Medicinlista  
 
 
 
Kunskap 

”Här behöver jag inte göra det för 
här kommer ju en sköterska med 
dom när det är rätt tid” 

Här 
behöver 
jag inte ta 
ansvar 

Patientens 
kunskap och 
ansvar 

”Jag frågade en idag, men hon visste 
ju inte vad det var” 

Hon 
visste inte 

Sjuksköter-
skans kunskap 

”Som jag sa, jag måste lita på dem, 
jag har inget annat val” 

Har inget 
val 

Medbestäm-
mande 

 
 
 
 
Delaktighet 

”Jaa, jag har väldigt bra kontakt 
med både sköterskorna och läkarna 
där uppe på den avdelningen för jag 
har ju gått där i många år” 

Bra 
kontakt 

Trygghet 

Jo, jo jag har ingen som bryr sig så 
då får jag göra det själv 

Ingen 
bryr sig 

Ensamhet 

(Tabell 1) 
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5.1 Läkemedel  

5.1.1 Apodos 
Många framförallt äldre personer som har svårt att hantera sina läkemedel har möjligheten 
att få hjälp med apodos. Fördelarna med apodos beskrivs som att alla mediciner är samlade 
på ett ställe och risken att det blir fel när det är flera burkar att plocka ur försvinner. 
Positivt är också att det står vilken tid de skall tas på påsen och vilka läkemedel som finns 
i, det är också lätt att se läkemedlen i påsen. Eftersom tiden står på påsen så är det lättare 
att upptäcka om någon dos har missats. Det kommer också en påminnelse om att recepten 
behöver förnyas tre månader innan och då hinner en ny kontakt tas på vårdcentralen för 
förnyelse av recept. I samband med inläggning beskriver en informant att apodosen tas 
med till sjukhuset för de skall ju ändå tas. Flera informanter upplever att de får hämta ut 
apodospåsarna alldeles för ofta, vilket är var fjortonde dag:  
 

”varför får man springa på apoteket var fjortonde dag och plocka ut för 
fjorton dagar och sen när det har gått fjorton dagar är man där igen och 
plockar ut igen” (Patient 2). 
 

Detta påpekas också utav de anhöriga som tycker att det är påfrestande. I de fall 
medicinerna ändras finns givetvis förståelse för att medicinerna behöver hämtas ut, men så 
länge patienten är ordinerad samma läkemedel så anser de att det är för ofta med var 
fjortonde dag. 

5.1.2 Biverkningar 
Flera utav informanterna nämner biverkningar som de råkat ut för. En informant är till och 
med inneliggande på grund av troliga biverkningar av läkemedel som gett förhöjda 
levervärden vid provtagning, funderingar finns om biverkan är beroende på interaktion 
med andra läkemedel. Informanten har tidigare också drabbats av biverkningar som då 
påverkade bukspottkörteln: 
 

”Det gick inte för att då, det tyckte inte levern om och sen prova jag en annan 
nu i höstas som jag tror den heter Furuneotal eller Neopurital eller något 
sådant där, det är något liknande som ska sätta ner, ta ner immunförsvaret och 
då reagerade bukspottkörteln så jag har (skratt) varit ute och fart” (Intervju 
1). 

 
Svårigheter kan också finnas att veta vad som är biverkan eller symptom på sjukdomen. En 
incident som framkommer är att informanten fått läkemedel som gett biverkan vid tidigare 
vårdtillfälle, trots att informanten påpekat detta. Efter att ha legat en vecka på sjukhuset 
ganska omtöcknad upptäckte informanten att han fick tablett Seloken i sin medicinburk på 
avdelningen, denna tablett hade informanten fått för flera år sedan och då reagerat med 
symptom som beskrivs som att hjärtat stannade lite. Informanten påpekade då att den 
tabletten tänker jag inte ta, efter en vecka upptäcktes igen att tabletten delades ut i 
medicinburken. Informanten besvärades då med svimningstendenser, det svartnade för 
ögonen och det var problem med att kunna stå på benen. Detta innebar också att 
informanten inte kunde utföra sin ordinerade sjukgymnastikbehandling. En ny utredning 
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startades upp med bland annat dygnsövervakning av EKG. Till slut konstaterades att det 
var Seloken tabletten som åstadkom biverkningarna. 
 

”så upptäckte jag återigen att jag matades med det jävla pillret och jag hade 
problem med svimningstendenser, det svartnade för ögonen på mig och jag 
kunde inte stå upp”(Patient 4). 

 
För att vara uppmärksam på vilka biverkningar som kan uppstå berättar en informant att 
han läser bipacksedlarna, då inte för att känna efter utan för att ha det i bakhuvudet. Genom 
att vara förberedd på vilka biverkningar som kan förekomma så blir det lättare att hantera 
om de uppstår: 
 

”Jag sitter ju inte och känner efter om jag har dom, men jag tycker att det är 
bra å ha det i bakhuvudet att det kan bli, vad det är för biverkningar så att man 
kan vara lite uppmärksam på det” (Intervju 1). 

 
En annan informant beskriver hur besvärligt det var första tiden med illamående, men 
läkemedlet var ju tvunget att tas eftersom sjukdomen i sig ändå var värre än 
biverkningarna. Efter att någon gång ha reagerat med överkänslighet mot ett läkemedel 
skapas en oro för att det skall hända igen. Detta leder till att patienten blir mer 
uppmärksam i samband med att nya mediciner skall sättas in. 

5.1.3 Synonympreperat 
Läkemedel byts ofta ut till synonympreparat eftersom vissa läkemedel är utvalda att 
användas i första hand, beroende av att de är billigare. Detta leder ofta till förvirring och 
patienterna känner inte igen preparatet till utseende och namn: 
 

”jag frågade vad i jösse namn är det här för tabletter och då sa man att det 
bara var ett annat märke” (Intervju 10). 

 
Dessutom är det ju inte alltid så att synonympreparatet fungerar lika väl: 
 

”Det är apoteket, diskuterar dom ju då, ja, att jag ska ju få den billigaste och 
det är inte alltid att den billigaste fungerar, tex Acura är ju en sådan medicin 
och den fungerar inte ihop med min mage, så den kan jag inte äta och då får 
man lägga till och hålla på och trassla”(Intervju1). 

 
 I samband med vistelse på sjukhus beskriver en informant att det fungerar dåligt med 
läkemedelshanteringen på grund av att de läkemedel han skall ha inte finns på avdelningen. 
Ett problem som beskrivs är att läkaren glömmer att sätta ett kryss för att inte preparatet får 
bytas ut. Att vid varje tillfälle ett nytt recept skall hämtas ut få föra en diskussion om att 
inte preparatet får bytas ut upplevs som jobbigt.  
 

5.1.4 Kognitiva problem 
Ett stort problem kan vara att komma ihåg att ta sina mediciner. I de fall där det finns en 
livspartner så kan de hjälpas åt att komma ihåg medicinen: 
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”ja vi försöker hjälpas åt att komma ihåg det” (Intervju 4). 

 
Andra kognitiva problem kan också vara att svälja medicinerna, en patient berättar om ett 
piller som är så stort att det gör ont att svälja det. 
 

5.1.5 Mångfald av läkemedel 
Med stigande ålder ökar ofta antalet läkemedel. Flera utav informanterna i studien har 
mellan elva och sjutton olika läkemedel. Funderingar finns om det verkligen är nödvändigt 
att ta alla läkemedel och försök har gjorts att inte ta så många och då på eget initiativ, men 
det har inte fungerat så bra:  
 

”jag har försökt och tänkt på många gånger, att är det verkligen nödvändigt 
att ta alla dessa mediciner och försökt att låta bli, men det gick ju 
inte”(Intervju 8). 

5.2 Kommunikation 

5.2.1 Information 
Reaktioner finns på varför det inte finns dokumenterat att patienten reagerat missgynnsamt 
mot ett läkemedel. Likaså funderar patienterna över varför läkare ordinerar läkemedel 
olika, det en läkare har satt in kan vid nästa tillfälle sättas ut och tvärtom: 
 

”Men det är ju lite astmamediciner jag har och de har han plockat bort och 
varför vet jag inte? Bronkit har jag haft länge och KOL. Min doktor hemma 
ansåg att dom här astmamedicinerna skyddar lungorna, för just det jag hade 
fått, men det har han plockat bort!?” (Intervju 10). 

 
När det gäller information finns både positiva och negativa upplevelser. Positivt är att 
några informanter tycker att de fått mycket bra information både från läkare och 
sjuksköterska. Det finns en önskan om mer information och att få veta vad som görs samt 
vad som händer. En informant beskriver en händelse där han fått ett stolpiller utan att få 
någon som helst information innan: 
 

”det som jag skulle vilja att man berättar, att jag fick en nertill, att de berättar 
lite att vad det är för något” (Intervju 4). 

 
Information efterfrågas inte enbart utav patienten utan också ifrån anhöriga, det kan 
upplevas som svårt för patienten att svara på alla frågor när patienten inte riktigt vet själv 
vad som är problemet och hur det är tänkt att botas eller lindras. En informant litar inte 
riktigt på sjukvårdspersonalen utan införskaffar information från en kvinnlig bekant på 
apoteket. Det visar sig att bristande information leder till att patienten ifrågasätter om det 
verkligen är rätt medicin han/hon får. Efter att patienten skrivs ut är det flera som inte vet 
vart de skall vända sig om det uppstår frågor eller funderingar. En informant berättar om 
att läkaren haft ett kort samtal och informerat om nya mediciner som ordinerats, patienten 
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uppfattar det som att läkaren skrivit ut medicinen helt plötsligt utan att utföra någon 
undersökning först. Önskemål finns att mer tid skall läggas på att förklara varför läkemedel 
sätts in, likaså vad som görs och vad som händer. 

5.2.2 Språkproblem 
Svårigheter och fel kan uppstå när patient och vårdpersonal inte talar samma språk. En 
informant söker på grund av diarrèer. Läkaren som träffar patienten frågar om han är lös i 
magen och bekräftar med kommentaren att det är perfekt och att det inte är några problem 
alls. När informanten skall åka hem från akuten får han ett recept i handen där det är 
utskrivet Ricinolja: 
 

”det skrev han i journalen, att jag var trög i magen, det tyder ju på att det 
måste har varit en språkförbistring” (Intervju 2).  

 
Läkaren har förmodligen översatt ordet diarrè som förstoppning. Detta gjorde att 
informantens tillstånd förvärrades ytterligare och han fick återigen uppsöka sjukvården. 

5.2.3 Tillgänglighet 
Det kan kännas oerhört jobbigt att behöva vänta på att få komma i kontakt med sjukvården 
eller i samband med att ett läkemedel sätts in. I samband med att patienten skall hämta ut 
sitt läkemedel på apoteket kan det också vara en lång process där han/hon först skall 
kontakta en distriktssjuksköterska för att få tid hos läkaren för recept och därefter hämta ut 
läkemedlet på apoteket. Denna kedja kan på flera ställen gå fel. För att komma i kontakt 
med sjukvården finns en känsla att personen i fråga måste vara ordentligt sjuk annars är det 
svårt med tillgängligheten. Detta ställer krav på personen att verkligen orka ligga på för att 
få hjälp med sitt problem: 
 

”det gäller ju att ta tag it och verkligen påpeka att nu är jag dålig…är man lite 
halvt dålig då är det lätt att man känns det som att då kommer man bort” 
(Patient 11). 

 
Detta påpekas även av anhöriga att det är viktigt att vara framåt för att det skall hända 
något och för att insatser från hälso- och sjukvården skall påbörjas för illabefinnandet. 

5.3 Kunskap 

5.3.1 Medicinlista 
Ibland förlitar sig informanterna på medicinlistan eftersom de inte själva har kunskap om 
vilka läkemedel de har. Nackdelen med medicinlistan är att när den är handskriven så kan 
det vara stora problem att tolka vad som står på grund av dålig handstil:  
 

”Jaa, att de inte lärt sig att skriva på så lång tid, det tycker jag är…” (Intervju 
6). 
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De informanter som har en medicinlista uppfattar detta som mycket positivt och tryggt och 
försöker att alltid ha med sig denna när de är i kontakt med sjukvården.  

5.3.2 Patientens kunskap och ansvar 
Många utav informanterna visar sig ha bristande kunskap om vilka läkemedel de har. 
Svårigheterna består i att det är svårt att komma ihåg. Några kan uppge vilka tider de skall 
ta sina mediciner, andra känner igen tabletterna till färg eller utseende, alternativt hur 
många som skall tas, men kan inte namnen: 
 

”Jag börjar känna igen dom nu, det är två smutsfärgade och två vita” (Intervju 
4). 

 
Namnen är ofta svåra att uttala. Flera kan uppge ett till tre läkemedel, men när det blir fler 
verkar det vara stora problem att känna till alla.  
 
Några informanter beskriver att de lämnar över ansvaret att hantera medicinerna till någon 
annan. De tar de mediciner som de får och känner sig nöjda med det:  
 

”eftersom de ligger i facken så bryr jag mig inte så mycket om det” (Intervju 
3). 

 
Andra menar att de vill veta vad som händer med kroppen och vill ha kunskap om vad det 
är han/hon ger sig in på. Någon menar att det inte finns någon annan som bryr sig och då 
finns inget val utan att själv försöka hantera det. En informant sköter själv sin 
blodförtunnande medicin, men tycker inte om det och tycker det är ett elände. Att själv ta 
ansvar för sin läkemedelsbehandling kan också uttrycka sig i att söka efter kunskap i till 
exempel FASS, eller att läsa bipacksedlarna som följer med i asken med mediciner.  

5.3.3 Sjuksköterskans kunskap 

Det finns funderingar hos patienter om sjuksköterskan verkligen vet vilka läkemedel som 
delas ut. De ifrågasätter om det verkligen är rätt medicin de får: 
 

”jag frågade en idag, men hon visste ju inte vad det var” (Intervju 10). 
 

”det var många piller och de kanske inte vet själva vad det är för något de ger 
mig…jag vet inte” (Intervju 5). 

 
En informant uppger att han inte har någon aning om vad det är för mediciner som han får 
på avdelningen. 

5.4 Delaktighet 

5.4.1 Medbestämmande 
I intervjuerna framkommer en brist i att patienten är delaktig och medbestämmande när det 
gäller läkemedelshanteringen. Patienterna känner att de måste lita på det vårdpersonalen 
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säger och gör och ser inget annat val. Två utav informanterna upplever att de inte fått 
tillräckligt med smärtlindring under vistelsen på sjukhuset och känner sig oerhört 
missnöjda med detta. En informant uttrycker det så att hon gärna vill ha en spruta på 
kvällen eftersom värken släpper snabbare då, men istället har hon fått tabletter och med 
rådet att höra av sig om det inte blir bättre. Av egen erfarenhet så vet hon att det inte 
hjälper och hon får ligga extra länge med värk. Hon uttrycker också att hon har så ont att 
det liknar ingenting och personalen är hårdhänta:  
 

”dom gör inte det som måste göras liksom och jag ger med mig naturligtvis, 
men jag gillar det inte riktigt, jag vill att de skall ta det lite lugnare” (Intervju 
3).  

 
En annan aspekt som tas upp är att upplevelsen av smärtan känns värre när det inte syns, en 
skada där personen i fråga kanske har blivit gipsad blir mer trodd eftersom det syns. Att 
inte bli trodd kan kännas oerhört frustrerande och väcker starka känslor. Den upplevda 
smärtan accepteras ofta till en viss gräns innan hjälp efterfrågas. 

5.4.2 Trygghet 
De informanter som sköts via en specifik mottagning eller har en egen husläkare dit det 
alltid går att vända sig upplever detta som en stor trygghet.  
 

”ibland kan man bara ringa och prata och fråga hur vi ska göra å, kanske får 
besked fram på dagen att vi kan avvakta lite” (Intervju 1). 

 
Motsatsen att inte ha en egen husläkare eller mottagning att gå till upplevs som otryggt och 
det uppstår ofta svårigheter med vem de skall kontakta när det uppstår funderingar och 
frågor, eller vid nya problem. 

5.4.3 Ensamhet 
Andra starka känslor som framkommer är oro över hur personen i fråga skall klara allt 
själv vid hemkomst från sjukhuset. Det upplevs svårt att vara själv och inte ha någon att 
byta sina funderingar med. 

5.5 Det latenta innehållet 
Det latenta innehållet i resultatet sammanfattas som att en väl fungerande 
läkemedelshantering bygger på goda kunskaper, kommunikation och delaktighet. Denna 
underliggande mening skapar temat.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden som valdes för studien var intervjuer eftersom syftet var att undersöka patienters 
uppfattning om läkemedelsbehandling. Fördelarna vid en intervju är att det blir ett större 
djup i ett begränsat antal informanters upplevelser (Polit & Beck, 2004). En annan fördel i 
metoden är att innehållsanalysen kan anpassas till olika syften, till datamaterial av 
varierande kvalitet och till forskarens kunskap och erfarenhet (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2008). Enligt Streubert-Speziale och Carpenter (2007) passar fenomenologisk 
ansats bra för att undersöka fenomen som är viktiga för omvårdnaden, eftersom 
sjuksköterskans praktiska arbete fångar upp människors upplevelser. 

6.1.1 Tillförlitligheten vi datainsamling 
Eftersom kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) syftar till 
att beskriva variationer valdes informanter från både medicin och kirurgavdelning. Tanken 
med detta var att läkemedelshanteringen kanske skulle kunna skilja sig något mellan de 
olika klinikerna samt olika diagnoser. Både kvinnor och män ingick i studien ifall kön 
skulle kunna påverka resultatet och för att på så sätt få en ökad bredd från olika perspektiv 
och erfarenheter. Intervjuerna registrerades genom bandspelare och enligt Kvale (1997) är 
det positiva med bandinspelning att ord, tonfall, pauser och dylikt kan registreras. Negativt 
är att det visuella såsom ansikts- och kroppsuttryck inte registreras (a. a). I studien har fyra 
intervjuare varit involverade med olika kvalifikationer, tidigare träning och erfarenheter. 
Det gemensamma är att alla har erfarenhet som sjuksköterskor. Positivt med flera som 
intervjuar kan ju vara att fenomenet ses från flera olika perspektiv. Det negativa skulle 
kunna vara att det är svårt att utföra intervjun exakt lika. De intervjuer som skrevs ut av 
sekreterare lyssnades igenom för att se att de överensstämde med utskriften.  

6.1.2 Tillförlitligheten vid analysen  

En text innehåller alltid många meningar och när en text skall bearbetas finns alltid flera 
steg där tolkningar skall ske. Detta är en väsentlig utgångspunkt när tillförlitligheten av 
resultatet i en kvalitativ latent innehållsanalys skall diskuteras (Graneheim & Lundman, 
2003). Det negativa i analysen skulle kunna vara att författaren ensam har gjort den och 
kanske på så sätt kan missa viktig data i mötet med patienten i form av kroppsspråk, vilket 
skulle kunna påverka den underliggande meningen. När texten bryts ned i meningsbärande 
textenheter har detta enligt Graneheim och Lundman (2003) en betydelse både för det 
latenta och manifesta innehållet vart meningen börjar och hur den slutar. I de 
meningsbärande textenheterna som togs ut så har enbart data som avsett patienternas 
upplevelser av läkemedelshantering valts ut. 
 
En annan aspekt som kan vara negativt i analysen är att utgångspunkten är 
intervjupersonens oreflekterade upplevelse, men för att kunna dela med sig av upplevelsen 
så måste personen själv reflektera över hur det verkligen var. Därefter skall intervjuaren 
göra sin reflektion över vad som sagts och därefter göra en språklig konstruktion till 
resultatet. Intervjupersonens första upplevelse kan i alla steg förvridas till något annat än 
det var från början (Bengtsson, 1999). När meningsenheterna tagits ut har de begränsats till 
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lagom stora meningsenheter, enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2008) utgör dessa 
grunden för analysen. För stora meningsenheter kan innehålla flera betydelser och det finns 
en risk för att vissa delar försvinner allteftersom analysen fortskrider. I urvalet av 
kategorier valdes ingen data bort på grund av att det inte passar in, utan kategorierna har 
valts utefter att data inte skall kunna hamna emellan två kategorier eller kunna placeras 
under flera. Detta innebär att vissa subkategorier blivit mindre, men minskar risken att 
viktig data faller bort. I metoden ingår både latent och manifest innehåll som båda handlar 
om tolkningar, men enligt Graneheim och Lundman (2003) skiljer de sig i abstraktionens 
djup och nivå, där det latenta ger ett ökat djup. För att ge läsaren ytterligare möjlighet att 
bedöma trovärdheten av resultatet så finns styrkande citat med i texten. Efter citaten i 
resultatet noterades vilken av informanterna som hade gjort denna beskrivning för att visa 
på en bredd och att inte en och samma informant står för alla citat. Ett utav citaten har 
omformulerats lite eftersom läkaren är namngiven i citatet, men det påverkar dock inte 
innebörden. 

6.2 Resultatdiskussion 
I början av intervjuerna gav informanterna uttryck för att de var väldigt nöjda med 
läkemedelshanteringen, men efter att ha gått lite djupare in i ämnet så visade det sig att det 
fanns en del svårigheter och problem. 
 
Analysen valdes från början att fokuseras på latent innehåll, men i resultatet framkommer 
även manifest innehåll, vilket Graneheim och Lundman (2003) beskriver som det synliga 
och uppenbara. Det manifesta innehållet visar sig under subkategorierna, apodos, 
medicinlista, patientens kunskap och ansvar. Kategorin läkemedel är ett ord som i sig är 
manifest, men innehållet i texten beskriver både latent och manifest innehåll. 
 
Att få hjälp med läkemedelshanteringen genom att få apodos upplevs som mycket positivt. 
Genom att patienten får tillgång till apodos så kan patienten i flera fall ges möjlighet att 
klara sin läkemedelshantering själv. Det enda negativa som tas upp är att apodosen skall 
hämtas ut så ofta som var fjortonde dag.  
 
I Rogers et al., (2002) finns uttryck för att patienter upplever svårigheter att veta vad som 
är biverkningar och symtom från sjukdomen, i denna studie framkommer liknande resultat 
och att det är en balansgång mellan vilket som är värst. I många fall är det bara att 
acceptera biverkningar för att kunna uppnå målet med behandlingen. Anmärkningsvärt är 
ju att patienten inte blir lyssnad på när denne uppger att tidigare behandling inte fungerat 
på grund av biverkningar och att det inte verkar finnas någon dokumentation angående 
detta. Det framkommer också i denna studie att det finns en önskan om att känna till vilka 
biverkningar som kan uppstå. I Toren et el, (2006) visar det sig att endast 11 % av 
patienterna har fått information om eventuella biverkningar, detta styrks också av Gordon 
et al., (2006) som beskriver att patienter överlag har dåliga kunskaper angående 
biverkningar. Många känner sig också osäkra på när de skall söka sjukvården för sina 
besvär. 
 
Vid utbyte av läkemedel till ett synonympreparat uppstår ofta förvirring alternativt 
irritation när patienten inte får det preparat som han/hon vill ha eller kanske till och med 
har kommit överens med läkaren om. Det står ju i (SOSFS 1990:22) att patienten har rätt 
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att byta preparat om det inte står på receptet att det inte får bytas ut, men receptutfärdaren 
skall ge sitt samtycke och detta skapar givetvis problem för patienter eftersom läkarna 
oftast har ett hårt pressat schema och kan vara svåra att nå. I de studier som använts i 
bakgrunden så beskrivs inte synonympreparat som ett problem, vidare sökningar har inte 
resulterat i några intressanta fynd angående synonympreparat och läkemedels relaterade 
problem, detta kanske kan bero på att andra länder använder sig av det generiska namnet 
och inte har flera olika namn. En annan orsak skulle kunna var relaterat till val av sökord, i 
sökningen användes generic eller generic drugs samt drug related problems. 
 
Beckman-Gyllenstrand, (2007) beskriver i sin avhandling att patientens kroppsliga 
förmåga har en stark korrelation till hur patienten klarar av att hantera sina läkemedel och 
att detta påverkar följsamheten (a. a). Detta gäller ju framförallt äldre och ett av de största 
problemen är då att komma ihåg att ta sina mediciner och om de är tagna, problemet tas 
upp av flera informanter i studien. Att svälja tabletterna är en annan aspekt som tas upp. 
 
Flera av patienterna i denna lilla studie har mångfald av läkemedel, vilket här innebär 
mellan elva och sjutton läkemedel. Visst kan detta ifrågasättas om det verkligen är 
nödvändigt som en informant uttrycker sig. I en studie av Viktil, Blix, Moger och 
Aasmund (2006) framkommer det att nästan hälften av patienterna som lades in på sjukhus 
hade mångfald av läkemedel, det definierades då som fem eller flera läkemedel. Resultatet 
i studien indikerar att risken för läkemedels relaterade problem höjs i takt med att antalet 
läkemedel ökar. De menar också att det är en skör tråd när passande läkemedel skall sättas 
in, det får balanseras mellan att minska risken för att dö, överkonsumtion av läkemedel och 
för att ge individen livskvalitet. 
 
Genom en god kommunikation kan många problem och missförstånd undvikas. Om det 
hade funnits bra dokumentation så hade vårdtiden för en av informanterna kunnat förkortas 
betydligt och han hade kunnat fullfölja sin sjukgymnastik. Det hade också inneburit ett 
minskat lidande för honom när det gäller de symtom han fick utav läkemedlet, som han 
egentligen aldrig borde ha fått. Hallström och Elander, (2001) påpekar att lika viktigt som 
att informera är ju också att lyssna på patienten för att få viktig information, trots att 
informanten påpekade att den vill jag inte ha, så fick han ändå läkemedlet. Bristande 
information visar sig i denna studie leda till att informanten ifrågasätter om det verkligen är 
rätt medicin som delas ut. Det framkommer också att det finns en önskan om mer 
information om varför läkemedel sätts in, viktigt är också för informanten att veta vart man 
skall vända sig vid problem eller funderingar. I Gordon., et al, (2006) beskriver patienter 
att de ibland har svårt att förstå det medicinska språket och att informationen är alldeles för 
kortfattad (a. a). I denna studie framkommer också att språket kan vara ett hinder i 
kommunikationen när informant och vårdpersonal kommer från olika länder, det finns en 
stor risk att det blir fel. Enligt Brown et al. (2006) är bristande kommunikation och att 
patienten inte följer instruktionen för läkemedelsbehandlingen de vanligaste orsakerna till 
läkemedels relaterade problem.  
 
Tillgängligheten upplevs utav flera informanter som bristande och det krävs att patienten 
har ork att ta tag i sitt problem, alla har ju inte anhöriga som kan stötta och hjälpa till i 
samband med sjukdom. I Gordon., et al, (2006) beskrivs liknande problem med att de får 
olika råd beroende på vart de vänder sig (a. a). Efter att ha varit i kontakt med sjukvården 
visar det sig också i denna studie att det inte finns någon plan för vart de skall vända sig 
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vid problem eller frågor. Flera informanter förlitar sig också på medicinlistan eftersom de 
inte har kunskap om sina läkemedel och ser en trygghet i den. Det framkommer att det 
ibland kan bli problem eftersom det kan vara svårt att läsa vad det egentligen står på 
medicinlista och recept, detta problem försvinner säkert i takt med att läkarna skriver e-
recept i större utsträckning. 
 
Liksom tidigare studier visar så har flera informanter dålig kunskap om sina läkemedel och 
känner kanske bara igen tabletterna efter form, färg eller antal (Holloway, 1996; Toren, et 
al, 2006). När det gäller vilket ansvar patienten tar själv för sin behandling så är detta 
mycket varierande. Vissa vill ha mycket information och kunskap medan andra nöjer sig 
med att någon hjälper dem. 
 
Informanter i studien ifrågasätter om sjuksköterskan verkligen vet vad hon delar ut för 
läkemedel. Latter et al.(2000) menar att relationen mellan patient och sjuksköterska spelar 
en stor roll när det gäller att engagera sig i patientinformationen om läkemedelshantering. 
Tidigare studier av Bullock och Manias (2002) har visat att nyutexaminerade 
sjuksköterskor inte har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra ett säkert arbete. Det 
finns också beskrivet i tidigare studier av Rycroft-Malone et al. (2000) att sjuksköterskors 
läkemedelsinformation är begränsad till enkel information. De karaktäristiska metoder som 
bör användas vid undervisning av patientens läkemedelsbehandling används inte. Det som 
brister är också information om livsstilsförändringar, hälsorådgivning, medbestämmande 
och en gemensam målsättning (Rycroft-Malone et al., 2000). Detta är ju anmärkningsvärt 
då det faktiskt åligger sjuksköterskan att ha kunskap om indikationen för behandlingen och 
förstå hur läkemedlet verkar för att kunna utvärdera effekt och eventuell biverkan 
(Läkemedelshantering i Skaraborg, 2001). För att sjuksköterskan skall kunna informera 
patienten på rätt sätt så är det som Gedda (2001) beskriver viktigt att sjuksköterskan håller 
sig ajour med kunskapsutvecklingen. 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen står att den vård patienten får skall bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Den skall också så långt som möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten (SFS1982:763). I denna studie framkommer flera 
händelser där vårdpersonal inte lyssnar på patienten och de ser inget annat alternativ än att 
göra som vårdpersonalen säger och tycker. Ett annat problem som visar sig är ensamhet 
och att inte ha någon att byta sina funderingar med. Patientens delaktighet ökar enligt 
Garfield et al. (2004) i de fall där patienten får vara med och fatta beslut kring den aktuella 
läkemedelsbehandlingen. För att kunna bedriva en god omvårdnad måste personalen lyssna 
till patienternas behov och inte till sina egna. Alla människor har olika behov och enligt 
Henderson (1991) är ett stort mål att hjälpa patienten att klara sig själv så långt det går, 
detta är svårt att uppnå om inte patienten är delaktig. Att uppnå livskvalitet kan yttra sig på 
olika sätt och trots sjukdom kan människan uppleva livskvalitet, detta skall personalen så 
långt det går hjälpa patienterna med. 

6.3 Klinisk tillämpning  
I denna studie framkommer ”inifrån” perspektivet som beskrivs av Thomassen (2007) som 
upplevelser, erfarenheter och reflektioner som lyfts fram hos patienterna (a. a). Detta är 
viktig kunskap då arbetet med att förbättra läkemedelsprocessen på SkaS tidigare byggt på 
kvantitativa mätningar i form av läkemedelsavvikelser, journalgranskningar, checklistor, 
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enkäter och så vidare. Detta arbete kan vara en av byggstenarna när ” En säker 
läkemedelsprocess” projektet har gått över i ”Läkemedelsprocessen - Design for Six Sigma 
(DfSS)”, där en design för hur läkemedelsprocessen skall se ut skapas. Det vi i projektet 
kan ha med oss är önskemålen om en bättre information angående biverkningar, för att 
kunna känna till vad som är symtom och biverkningar. När patienten är informerad om 
vilka biverkningar som kan uppstå och fått instruktioner hur dessa i sådana fall skall 
hanteras kan eventuell oro minskas. När det gäller synonympreparat så känns det som att 
det måste till förändringar. Det finns risk att patienten tar dubbelt av läkemedel om 
han/hon har tabletter hemma och sedan får ett nytt recept på ett synonympreparat. När 
patienten väl har lärt sig alla namn på sina läkemedel och det kommer nya 
synonympreparat hela tiden så blir det snart omöjligt att själv hantera alla olika läkemedel. 
Vi borde också bli bättre på att uppmärksamma mångfald av läkemedel och gå igenom vad 
som verkligen behövs. Informationen angående läkemedel kan alltid förbättras, just hur vi 
informerar på bästa sätt genom att först titta på vilka kunskaper som fattas, vilka 
läkemedels relaterade problem som finns, genom individanpassad information och 
uppföljning. I vissa fall kanske det inte är dålig information som lämnas ut utan istället 
kanske informatören borde inrikta sig på att upptäcka hindren som finns hos patienten för 
att undvika dålig compliance. De språkliga kunskaperna borde hos all nyanställd personal 
på något sätt kontrolleras för att undvika missförstånd. För att patienter skall uppleva 
tillgängligheten mer positiv så måste personal veta vart de skall hänvisa patienter. Det är 
också viktigt att det finns en plan när patienten åker hem från sjukhuset vart han/hon skall 
vända sig vid eventuella problem eller funderingar. Inte så ovanligt är att patienten får 
vänta på vissa undersökningar, återbesök och så vidare, för att underlätta för patienten så 
krävs att de får besked om hur lång tid det tar ungefär så att de vet vad de kan förvänta sig. 
Eftersom patienterna upplever en trygghet att ha en läkemedelslista så behöver vi arbeta 
med att alla skall få detta, problemet här är ju att vi ännu inte har gemensamma datasystem 
inom slutenvård och primärvård, detta ligger nog ganska nära i framtiden, men är i nuläget 
ett problem eftersom det kan vara svårt att veta vilka läkemedel som är aktuella. Det är 
svårt att få fram historik över läkemedelsbehandling utan att läsa igenom alla vårdtillfällen. 
Sjuksköterskornas kunskaper har redan börjat ses över och det pågår för närvarande en 
utbildning om vilka rutiner och regler som gäller i hanteringen av läkemedel. Den praxis 
som framkommit genom ”inifrånperspektivet” kan nu användas i det fortsatta arbetet med 
att skapa en design för hur läkemedelsprocessen skall se ut på SkaS. 
”Nerifrånperspektivet” har i projektet redan analyserats till viss del genom checklistor, 
avvikelseronder med sjuksköterskor och läkare för att studera hur personalen i praktiken 
gör, uppfattar och reflekterar kring hanteringen av läkemedel. Utifrån den kunskapen och 
erfarenheten skapar vi våra nya praxisteorier som Thomassen (2007) uttrycker det. 

6.4 Behov av nya studier 
Eftersom författarens upplevelser och denna studie visar på problem i samband med utbyte 
till synonympreparat så vore detta intressant att gå vidare och utforska. En annan viktig 
aspekt är hur vi på bästa sätt kan få patienten delaktig i sin behandling. Intressant vore 
också att utforska vad en rimlig kunskapsnivå borde vara när det gäller att kunna hantera 
sina läkemedel själv. 
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