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_________________________________________________________________________ 
 
Bristande information angående läkemedelshantering kan vara en orsak till att patienter 
läggs in på sjukhus med läkemedelsrelaterade problem. En välinformerad och kunnig pati-
ent minskar risken för fel i läkemedelshanteringen. Patientinformation bör ses som en vik-
tig del i patientens omvårdnad. Syftet med studien är att belysa betydelsen av sjuksköters-
kans roll i informationen till patienten för att få en säker läkemedelshantering. Metoden 
utgörs av litteraturstudier och vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, Pub-
Med och ELIN under perioden september och oktober 2007. Resultatet visar att sjukskö-
terskors förhållande till patientinformation angående läkemedelshantering är ganska be-
gränsad. Brist på information är ett stort problem för många patienter, vilket leder till ett 
stort antal läkemedelsrelaterade problem. Utbildningsprogram i läkemedelshantering ökar 
kunskaperna och leder till en effektiv patientinformation. Sjuksköterskor, läkare och far-
maceuter bör samarbeta för att minska andelen läkemedelsrelaterade problem. Samman-
fattningsvis så har sjuksköterskan en viktig roll att identifiera läkemedelsrelaterade pro-
blem. Genom att förse patienten med relevant information angående läkemedelshantering-
en så kan oro över de läkemedel som patienten tar reduceras.  
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_________________________________________________________________________ 
 
Lack of information regarding the medication use process could be a reason for admission 
in hospitals with drug related problems. A well informed patient with a good knowledge 
can reduce risks for mismanagement in the medication use process. Patient education 
should be seen as an important component in patient care. The aim of this study was to 
highlight the importance of nurse’s role in patient information regarding safe medication 
use process. The research was based upon literature reviews and scientific articles witch 
can be found on the databases CINAHL, PubMed and ELIN during the period of Septem-
ber and October 2007. Findings indicate that the nurses’ contribution to medication educa-
tion is commonly limited. Lack of information is a key concern for many patients leading 
to a wide range of medication related problems. Medication programmes increase knowl-
edge of medication and contribute to an effective patient education. Nurses, physicians and 
pharmacists should work collaboratively to reduce medication mismanagement. Conclu-
sions show that nurses play an important role in identifying drug related problems. Provid-
ing patients with relevant individual information about their medication use process may 
help to reduce anxiety about the prescription medication they are taking. 
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att lära patienten att själv kunna klara av att hantera sina 
läkemedel, vilket är ett ansvarskrävande arbetsmoment. Att patienten tar till sig informa-
tionen om läkemedelsbehandlingen är bara det första steget i den terapeutiska processen. 
Sedan krävs också att patienten tar medicinen vid rätt tidpunkt, med rätt intervall och i or-
dinerad dos för att få förväntad effekt. För patienten kan det få stora konsekvenser om den-
ne inte hanterar läkemedlet på det sätt som är avsett. När brister uppstår i läkemedelshan-
teringen kan detta orsaka ett stort och onödigt lidande för patienten. 
 
Under perioden 2006 fram till mars månad 2007 registrerades det på Skaraborgs sjukhus 
304 avvikelser relaterade till läkemedel. Utav dessa handlade 23,5 % om fel i samband 
med administrering och utdelning. Samtidigt ser vi att många vårdtillfällen är relaterade till 
brister i läkemedelshanteringen. På Karolinska universitetssjukhuset har man funnit att var 
tredje patient som läggs in på medicinakuten är orsakat av problem med hantering av lä-
kemedel (Nilsson, 2006, s.28). I en studie som pågår på MAVA i Mölndal beskrivs liknan-
de siffror. Patientinformation angående läkemedelshantering borde i högre grad vara en 
komponent som ingår i patientens omvårdnad och inte bara i samband med utskrivning. 
För att patienten skall uppleva information om hantering av läkemedel som trovärdig är det 
viktigt att det finns en dialog mellan patient och sjuksköterska i syfte att främja patientens 
engagemang. Sjuksköterskan har en central roll i dessa patienters omvårdnad och är därför 
en viktig person i arbetet med undervisning och information till patienten. 

2 BAKGRUND  

2.1 Lagar 
I Hälso- och sjukvårdslagen står det att patienten skall informeras om den vård och de be-
handlingsmetoder som finns. Informationen skall anpassas efter varje individ 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 (1982:763). 
 
Den läkare som skriver ut recept skall lämna patienten den information som behövs för att 
patienten skall kunna använda läkemedlet på rätt sätt. När läkemedlet utlämnas är apoteks-
personalen skyldig att genom individuellt anpassad information så långt det är möjligt för-
vissa sig om att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt (SOSFS 1992:22).  
 
I 22 § i Läkemedelslagen (1992:859) står det att ”den som förordnar eller lämnar ut läke-
medel skall särskilt iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård samt på upplysning 
till och samråd med patienten eller företrädare för denne”. Att lämna ut läkemedel får läka-
re, sjuksköterska, barnmorska, tandläkare och tandhygienist göra (LVFS 1997:10). 
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Sjuksköterskans formella kompetens beskrivs i Läkemedelshantering i Skaraborg (2001). 
Dessa lokala anvisningar innebär när det gäller läkemedel att sjuksköterskan genom sin 
utbildning är ansvarig för förvaring av läkemedel, iordningsställande av ordinerade doser 
och administrering till patienten. Ansvaret innebär också att känna till indikationen för 
behandlingen och förstå hur läkemedlet verkar för att kunna utvärdera effekten och eventu-
ella biverkningar. Metoder för att kunna undervisa patienten och motivera denna till sin 
behandling måste också behärskas för att patienten skall inta sina ordinerade läkemedel på 
rätt sätt. Överlämnade läkemedel skall signeras i ordinationshandlingen. Sjuksköterskan 
skall också dokumentera vilka behov av hjälpinsatser patienten har samt vilka åtgärder som 
krävs för att patienten skall inta sina läkemedel på ett korrekt sätt. Tillsammans med pati-
entansvarig läkare skall kommunikation föras om läkemedlens verkan och eventuella bi-
verkningar. 

2.2 Definitioner 
Information beskrivs i Nationalencyklopedins ordbok (1996) som underrättelse, upplys-
ning eller meddelad mängd fakta. Enligt Nationalencyklopedin, NE (1992) definieras in-
formation 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 medde-
lande kommer därmed i centrum.  
 
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 särskil-
da kurser inom yrket (SOSFS 1997:14). 
 
Compliance beskrivs i en modell av Horne (2001) som antingen avsiktlig eller oavsiktlig 
följsamhet, se figur 1. I modellen har ordet adherense valts eftersom comply betyder åtly-
da, följa, vilket skulle innebära att patienten inte har någon fri vilja att vara med och be-
stämma. Genom att skriva noncompliance skulle patienten kunna bli betraktad som inkom-
petent, inte kunna klara av att följa instruktioner eller i värsta fall som att ha ett avvikande 
beteende. Med avsiktlig icke följsamhet menas när patienten bestämmer sig för att inte ta 
medicinen av någon anledning. Oavsiktlig icke följsamhet betyder då att patienten inte 
klarar av att följa instruktionerna på grund av exempelvis minnessvårigheter eller missför-
ståelse om hur medicinerna skall tas. 
 

 
 
 
Figur 1: Modell för compliance av (Horne, 2001, s.173). 
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Läkemedelsrelaterade problem, (LRP) klassificeras som ”en händelse eller omständighet i 
samband med läkemedelsbehandling som påverkar eller hotar påverka behandlingens av-
sedda effekt” enligt (Pharmaceutical Care Network Europé, The PCNE Classification V 
5.01). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Sjuksköterskeperspektivet 

Vid en jämförelse där patienter har fått uppskatta sina behov och sjuksköterskor gjort en 
bedömning av vilka behov de tror att patienten rankar högst, framkommer olikheter. Pati-
enterna rankade att ha en kompetent vårdpersonal högst och därefter kommunikation.  
Sjuksköterskor rankade liksom patienterna en kompetent vårdpersonal högst, men placera-
de behandling på andra plats, kommunikationen hamnade på femte plats. Kommunikatio-
nen är viktig i utbytet av information mellan sjuksköterska och patient. Inte bara för att 
patienten skall få ta emot information utan också för att ge information (Hallström & Elan-
der, 2001). Det har också betydelse hur informationen ges till patienten och det ställer krav 
på sjuksköterskans pedagogiska kompetens. Sjuksköterskan måste kunna identifiera pati-
entens kunskapsnivå för att kunna ge information på en individuellt anpassad nivå. Det 
handlar också om vad som ska förmedlas, vilket kräver att sjuksköterskan håller sig ajour 
med kunskapsutvecklingen (Gedda, 2001). Patienten är experten som känner sin kropp och 
sina symptom bäst. Genom att skapa en bra relation och följa upp den information som 
givits kan eventuella svårigheter och problem fångas upp (Hallström & Elander, 2001). 

2.3.2 Patientperspektivet 

Flera studier visar att patienter är missnöjda med informationen om sin läkemedelbehand-
ling. En studie som gjorts av Holloway (1996) visar att patienter har bristande kunskaper 
om sin läkemedelsbehandling. Hälften av patienterna upplever att de inte fått möjligheten 
att ställa frågor angående sin behandling och endast en utav patienterna hade fått skriftlig 
information. Studien visar också att läkarna står för största delen utav informationen. Hol-
loway (1996) skriver att eftersom sjuksköterskan har kontakten med patienten hela dygnet 
så borde utbildning och information angående patientens läkemedelshantering vara mer 
tongivande, för att öka säkerheten i hanteringen av läkemedlen och få en effektiv behand-
ling.  
 
För att undersöka patienters kunskaper om deras läkemedelsbehandling så har en prospek-
tiv studie gjorts utav Toren, Kerzman, Koren och Baron-Epel (2006). 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 informa-
tion och är medvetna om eventuella biverkningar som kan uppstå och bara 8 % har fått råd 
och stöd angående livsstilsförändringar.  
 
Patienter som har goda kunskaper om sina läkemedel utnyttjar i högre grad hälso- och 
sjukvården. Det 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 
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söker sig inte mer till hälso- och sjukvården än de som har bristande kunskaper (Toren, et 
al., 2006). 

2.3.4 Omvårdnadsperspektivet 

Att hjälpa patienten att lära är en av de 14 grundläggande behov som omvårdnadsteoreti-
kern Virginia Henderson (1991) beskriver. Orsaken till sjukdom eller invaliditet kan vara 
medfödd, men ibland bero på ett ohälsosamt levnadssätt. Flera orsaker kan vara bidragande 
till det ohälsosamma levnadssättet exempelvis, ekonomiska problem eller andra omstän-
digheter, det kan bero på okunskap om vad som är bra för hälsan, men oftast handlar det 
om att patienten inte vet hur den skall förebyggas, lindras eller botas. Råd och föreskrifter 
måste anpassas efter varje individs behov och många gånger kan det vara svårt att veta vad 
som är det rätta. Det viktigaste är att patienten är delaktig (i den mån patienten klarar av 
det), ju mer patienten själv är med i vårdplanen och bestämmer desto större chans att resul-
tatet blir lyckat. Henderson betonar att sjuksköterskans uppgift är att komplettera läkarens 
behandlingsplan då det gäller ett förbättrat hälsotillstånd eller tillfrisknande. Sjuksköters-
kan är tvungen att undervisa och det kan ske medvetet eller omedvetet. Undervisningen 
kan planeras eller ske när tillfälle ges, den kan ses som skapande verksamhet eller ges som 
upprepning av tidigare undervisning. Den tid sjuksköterskan har för att undervisa kan vari-
era mycket, men han/hon har oftast mer tid tillsammans med patienten än läkaren. Alltför 
ofta glöms det bort att kontrollera om patienten verkligen har förstått och klarar av att han-
tera sina läkemedel. Sjuksköterskan kan inte förstå patientens behov, om han/hon inte tar 
reda på eventuella missförstånd och felaktigheter i samband med behandlingen. Varje gång 
sjuksköterskan gör något för patienten borde han/hon fråga sig om patienten behöver lära 
sig något mer eller om eventuell anhörig behöver information. Målet skall alltid vara att så 
långt det går återställa patientens oberoende, att hjälpa patienten att få en bra livskvalitet 
trots sjukdom eller att acceptera att det inte längre går att bota utan endast lindra (Hender-
son, 1991). 

2.4 Problemformulering 
Bristande information skulle till viss del kunna vara en bidragande orsak till att patienter 
läggs in på sjukhus med läkemedelsrelaterade problem. Patienters okunskap om vilka lä-
kemedel de står på och hur de skall ta dem skulle också kunna leda till förlängda vårdtider, 
eftersom de kanske då initialt får fel styrka på sina mediciner osv. För att få en säker läke-
medelshantering krävs relevant individanpassad information till patienten. En mer delaktig 
och kunnig patient skulle också fungera som en barriär för att minska risken för läkeme-
delsrelaterade problem. Det är också viktigt att sjuksköterskan har tillräckliga kunskaper i 
farmakologi och om hur information ges på bästa sätt. Därför avser författaren att belysa 
vikten av en bra patientinformation för att få en säker läkemedelshantering, eftersom sjuk-
sköterskan är en nyckelperson i patientens omvårdnad. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa betydelsen av sjuksköterskans roll i informationen till pati-
enten för att få en säker läkemedelshantering. 
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4 METOD 

4.1 Metodval 
Valet av metod utgörs av litteraturstudier som genom litteratursökning gjorts under sep-
tember och oktober månad hösten 2007. Genom att göra en litteraturstudie kan omvårdna-
den evidensbaseras och därigenom knyts den aktuella forskningen till det praktiska om-
vårdnadsarbetet ute i verksamheten. Den ökade kunskapen kan genom att identifiera forsk-
ningsproblem utveckla/förbättra en frågeställning eller hypotes. En orientering över vad 
som är känt eller inte känt kan också visa på vilka områden som behöver studeras mera. 
Genom att göra en tolkning av befintliga forskningsresultat kan slutsatser och rekommen-
dationer utvecklas (Polit & Beck, 2004). Arbetet har gjorts systematiskt utefter Polit och  
Becks (2004) flödesschema för litteraturstudier, se tabell 1. 

 
Tabell 1: Polit och Becks flödesschema för litteraturstudier. 

4.2 Sökmetod och urval 
Utifrån studiens syfte som är att belysa betydelsen av sjuksköterskans roll i informationen 
till patienten för att få en säker läkemedelshantering, identifierades sökord. Inledningsvis 
användes sökorden medication, patient, information och nursing. Utifrån Friberg (2006) 
användes olika metoder för att få fram bättre lämpade sökord och denna hjälp ledde fram 
till sökorden drug therapy, patient education, methods och nurs*. Urvalet av forskningsdo-
kument har gjorts systematiskt. De databaser som har använts är CINAHL (Cumulativ In-
dex to nursing and Allied Health Litterature), PubMed som är inkluderad i MEDLINE 
(Medical Litteratur On –Line) och ELIN (Electronic Library Information Navigator). Sök-
resultaten redovisas i tabell 1-3. 
 
Innan artiklarna beställdes bedömdes lämplighet och relevans. Detta bedömdes utefter Po-
lit och Becks (2004) beskrivning av hur en vetenskaplig artikel skall vara uppbyggd. Den 
skall innehålla fyra huvuddelar, introduktion, metod, resultat och diskussion, plus ett ab-
stract samt referenser.  

Granska referen-
sernas lämplighet 
och relevans 

Läsa relevanta 
referenser och 
föra anteck-
ningar 

Organisera 
referenser 

Analysera och 
införliva 
materialet 

Skriva 
litteratur- 
översikt 

Identifiera 
begrepp och 
sökord  

Identifiera 
lämpliga 
referenser genom 
manuell och 
elektronisk 
sölning  

Uteslut irrelevanta/olämpliga 
referenser 

Urval av 
lämpliga 
referenser  

Identifiera nya referenser 
genom citat 
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Enligt Polit och Beck (2004) är det i stort sett omöjligt att kunna identifiera alla relevanta 
studier. En utmärkt metod för att hitta fler passande artiklar är att söka referenser utifrån 
nypublicerade studier. Vid genomläsning av artiklarna hittades en del citat som var rele-
vanta att ha med i arbetet. Via referensen beställdes aktuella artiklar.  
 
Inklusionskriterier 
 
• Artiklarna skulle vara peer-rewied markerade 
• Publicerad år 2000 och framåt 
• Artiklarna skulle vara vetenskapliga och uppbyggda enligt Polit och Beck (2004) 
• Skulle på något sätt kunna kopplas till en akut internmedicinsk avdelning för evidens-

basering 
 
Exklusionskriterier 
 
• Artiklar utan abstract 
• Artiklar som handlade om barn, (under 18 år) 
• Artiklar inom psykiatrin 
• Annat språk än engelska 
 
Tabell 1: Sökresultat i CINAHL 
 
Sökord i CINAHL Sök limits Antal 

träffar 
Valda 
abstracts 

Valda 
artiklar 

Patient education  23442   
Drug therapy and 
patient education and 
nurs* 

År 2000-2008 Abstracts 
Peer rewied 
Engelska 

538   

Drug therapy and 
education and meth-
ods and nurs* 

År 2000-2008 Abstracts 
Peer rewied 
Engelska 

208 7 3 

Drug therapy and 
patient education and 
methods and nurs* 

År 2000-2008 Abstracts 
Peer rewied  
Engelska 

64 2 2 
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Tabell 2: Sökresultat i PubMed 
 
Sökord i Pub Med Sök limits Antal 

träffar 
Valda 
abstracts 

Valda 
artiklar 

Patient education  53892   
Drug therapy and 
patient education and 
nurs* 

 
8109   

Drug therapy and 
patient education and 
methods and nurs* 

 
2620   

Drug therapy and 
patient education and 
methods and nurs* 

År 2002-2008 Only items 
with abstracts  
Human Adult 
Nursing journals  
Engelska 

126 8 6 

 
 Tabell 3: Sökresultat i ELIN 
 
Sökord I ELIN Sök limits Antal 

träffar 
Valda 
abstracts 

Valda 
artiklar 

Drug therapy and 
patient education and 
methods and nurs* 

År 2002-2008 Abstracts 
Peer rewied 
Engelska 

0   

Drug therapy and 
patient education and 
nurs* 

År 2002-2008 Abstracts  
Peer rewied 
Engelska 

20   

Patient education and 
drug therapy  

År 2002-2008 Abstracts 
Peer rewied 
Engelska 

157 6 5 

4.3 Analys 
Polit och Beck (2004) jämför litteraturstudier med kvalitativa studier eftersom viktiga te-
man måste lyftas fram. Det viktiga är att ha en klar struktur innan arbetet börjar skrivas ned 
så att presentationen får ett meningsfullt och förståeligt flyt. Målet med litteraturöversikten 
är att den skall vara logisk, ha ett meningsfullt innehåll och leda till en slutsats över vad 
som är känt och inte känt. Att organisera all information är enligt Polit och Beck (2004) ett 
kritiskt moment i arbetet med litteraturstudien. För att lättare få en översikt av all informa-
tion rekommenderas att göra en litteraturöversikt. Allteftersom artiklarna lästes fördes an-
teckningar över vad artiklarna kommit fram till för resultat och på vilket sätt. Resultaten 
jämfördes för att se efter likheter och olikheter, därefter växte en tanke fram för hur resul-
tatet skulle kunna presenteras. En litteraturöversikt presenteras i tabell 4. 
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Tabell 4: Översikt av artiklar 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 
Litteraturform 

Resultat 

Alm-Roijer, C., 
Stagmo, M., 
Uden, G., & 
Erhardt, L. 
(2004). European 
Journal of Car-
diovascular 
Nursing, 3, 321-
30. Sverige. 

Better knowledge 
improves adher-
ence to lifestyle 
changes and 
medication in 
patients with 
coronary disease. 

Undersöka samband 
mellan patientens kun-
skap och compliance för 
livsstilsförändringar. 

Kvantitativ studie. 
347 patienter Veten-
skaplig artikel. 

Patientens kunskaper om risk-
faktorer vid hjärtsjukdom har 
samband med compliance till 
livsstilsförändringar. 

Beckman-
Gyllenstrand, A. 
(2007). 
Sverige. 

Medication 
management and 
patient compli-
ance in old age. 

Undersöka hur väl äldre 
klarar av att ta sina l-m 
utifrån fyra olika per-
spektiv, öppna förpack-
ningar, kognitiva mo-
ment, sväljningsproblem 
och nedsättning i 
kroppsliga funktioner 
kopplat till följsamhet 
och hantering. 

4 olika kvantitativa 
studier. 
Studie 1: 604 pers 
Studie 2: 492 pers 
Studie 3: 558 pers 
Studie 4: 307 pers 
Doktorsavhandling 

Många äldre har problem med 
många olika delar av sin l-m 
behandling och detta kan inver-
ka på följsamheten.  
 

Brown, M., Frost, 
R., Ko, Y., & 
Woosley, R. 
(2006). Patient 
Education and 
Counseling, 62, 
302-15. USA. 

Diagramming 
patients` views of 
root causes of 
adverse drug 
events in ambula-
tory care: An 
online tool for 
planning educa-
tion and research. 

Undersöka patienters 
åsikter om vad som 
orsakar LRP och jämföra 
med det som finns be-
skrivet i medicin och 
socialvetenskapen. 

Kvalitativ och kvanti-
tativ metod. Semi-
strukturerade inter-
vjuer. 22 patienter. 
Vetenskaplig artikel. 

LRP relaterades utav patienter-
na till att bero på framförallt 
bristande kommunikation och 
att patienten inte följde instruk-
tionerna. 

Bullock, S., & 
Manias, E. 
(2002). Journal of 
Advanced Nurs-
ing, 40, (1), 7-16. 
Australien. 

The educational 
preparation of 
undergraduate 
nursing students 
in pharmacology: 
a survey of 
lecturers` percep-
tions and experi-
ences. 

Undersöka lärares upp-
fattningar och förvänt-
ningar om farmakologi-
undervisning och inlär-
ning hos sjuksköterske-
studenter. 

Kvantitativ metod. 23 
lärare. Vetenskaplig 
artikel. 

Flera deltagande indikerade att 
de var missnöjda med utbild-
ningens upplägg och baskun-
skaperna i farmakologi. 

Doucette, W.R., 
& Andersen, T.N. 
(2005). Patient 
Education and 
Counseling, 57, 
204-10. USA. 

Practioner activi-
ties in patient 
education and 
drug therapy 
monitoring for 
community 
dwelling elderly 
patients. 

Att genom ett multidi-
siplinärt synsätt,  titta på 
läkemedelsprocessen  
hos äldre patienter. 
Undersöka utförandet av 
patientutbildning och hur 
läkemedelsbehandlingen 
registreras av olika 
personalkategorier. 

Kvantitativ studie. 98 
läkare, 110 läkarassi-
stenter eller sjukskö-
terskor och 112 far-
maceuter. Vetenskap-
lig artikel. 

Huvudvariabeln är hur mycket 
tid som läggs på patienten. 
Sjuksköterskor och läkare var 
bättre på att diskutera mål med 
behandlingen och att följa upp 
om patienten förstått. Farma-
ceuterna gav råd i större ut-
sträckning. 

Garfield, S., 
Francis, S.A., & 
Smith, F.J. 
(2004). Patient 
education and 
Counseling, 55, 
241-46. England. 

Buildning con-
cordant relation-
ships with pa-
tients starting 
antidepressant 
medication. 

Identifiera behovet av 
information och delak-
tighet i beslutstagande 
vid insättande av antide-
pressiv medicinering. 

Kvalitativ studie. 51 
patienter. Vetenskap-
lig artikel. 

Informationen visade sig vara 
bristfällig i samband med att 
läkemedelsbehandlingen inled-
des.  

Gordon, K., 
Smith, F., & 
Dhillon, S. 
(2007). Patient 
Education and 
Counseling, 
 5, 407-15. 
England. 

Effective chronic 
disease manage-
ment: Patients´ 
perspectives on 
medication-
related problem. 

Undersöka LRP ur 
patienter med kronisk 
sjukdoms perspektiv och 
identifiera hur de får 
stöd med sin medicine-
ring 

Kvalitativ och kvanti-
tativ metod 
Strukturerade inter-
vjuer och djupinter-
vjuer 
98 patienter 
Vetenskaplig artikel 

LRP presenteras i fem kategori-
er: biverkningar, bristande 
information och förståelse, 
organisatoriska problem och 
tillgänglighet och till sist kogni-
tiva, psykiska eller sensoriska 
problem.  
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Grantham, G., 
Dunn, SV., Gass-
ner, L-A., & 
Woodcock, P. 
(2006). Journal of 
Clinical Nursing, 
15, 962-70. 
Australien. 

Patient self-
medication- a 
change in hospi-
tal practice. 

Skapa ett effektivt pro-
gram för inneliggande 
patienter att själva lära 
sig hantera sina medici-
ner. 

Kvantitativ metod. 
220 patienter. Veten-
skaplig artikel. 

Sjuksköterskorna uppgav att 
deras kunskaper ökade, vilket 
gav en bättre patientutbildning. 
29 % av patienterna klarade 
efter programmet av att själva 
hantera sina läkemedel. 

Hegney, D., 
Plank, A., Wat-
son, J., Raith, L., 
& Mc Keon, C. 
(2005). Journal of 
Clinical Nursing,  
14, 855-62. 
Australien. 

Patient education 
and consumer 
medicine infor-
mation: a study 
of provision by 
Queensland rural 
and remote area 
Registered 
Nurses. 

Undersöka sjuksköters-
kors kunskaper i infor-
mation om läkemedel 
efter införandet av 
Health (drugs and poi-
son) Regulation. 

Kvantitativ metod. 
520 sjuksköterskor. 
Vetenskaplig artikel. 

86% av sjuksköterskorna tycker 
att de har tillräckliga kunskaper 
för att kunna informera patien-
ten om läkemedelsbehandlingen 
på ett tillfredsställande sätt. 

Kripalini, S., 
Robertson, R., 
Lovr-Ghaffari, 
MH., Henderson, 
LE., Praska, J., 
Strawder, A., 
Katz, MG., & 
Jacobson, TA. 
(2007). Patient 
Education and 
Counseling, 66, 
368-77. USA. 

Development of 
an illustrated 
medication 
schedule as a 
low-literacy 
patient education 
tool. 

Utveckla och implemen-
tera ett medicinkort för 
patienter med läs- och 
skrivsvårigheter 

Kvantitativ studie 209 
patienter Vetenskap-
lig artikel. 

92 % av  patienterna upplevde 
medicinkortet som mycket 
enkelt att förstå, 94 % tyckte att 
den var en stor hjälp för att 
kunna komma ihåg den medi-
cinska informationen. 

Latter, S., Yerrell, 
P., Rycroft-
Malone, J., & 
Shaw, D. (2000). 
International 
Journal of Nurs-
ing Studies, 
37(6), 469-79. 
England. 

Nursing, medica-
tion, education 
and the new 
policy agenda: 
the evidence 
base. 

Undersöka sjuksköters-
kors allmänna medver-
kan vid information om 
läkemedelsbehandling 
och samband med fakto-
rer som kan påverka. 

Fältforskning med 
inspelningar, intervju-
er, observationer och 
granskning av doku-
mentation. Veten-
skaplig artikel. 

Sjuksköterskors kunskaper att 
ge information om patientens 
läkemedel är vanligtvis begrän-
sad till enkel information, 
namn, antal, tid, hur ofta och 
varför. 

Rogers, A., 
Addington-Hall, 
J.M., McCoy, 
A.S.M., Ed-
monds, P.M., 
Abery, A.J., 
Coats, A.J.S., & 
Gibbs, J.S.R. 
(2002). 
European Journal 
of Heart Failure, 
4, 283-87. 
England. 

A qualitative 
study of chronic 
heart failure 
patients` under-
standing of their 
symptoms and 
drug therapy. 

Undersöka patienters 
förståelse av sina symp-
tom och behandling vid 
hjärtsvikt 

Kvalitativ studie 
Djupintervjuer 
27 patienter 
Vetenskaplig artikel 

Patienterna hade dålig förståel-
se för avsikten med behandling-
en, de hade också svårigheter 
att skilja på biverkningar och 
symptom från hjärtsvikten. 

Rycroft-Malone, 
J., Latter, S., 
Yerrell, P., & 
Shaw, D. (2000). 
Nursing Stan-
dard,, 14 (50), 35-
9. England. 

Nursing and 
medication 
education. 

Undersöka sjuksköters-
kors allmänna medver-
kan vid information om 
läkemedelsbehandling 
och samband med fakto-
rer som kan påverka. 

Fältforskning med 
inspelningar, intervju-
er, observationer och 
granskning av doku-
mentation. Veten-
skaplig artikel. 

Sjuksköterskors kunskaper att 
ge information om patientens 
läkemedel är vanligtvis begrän-
sad till enkel information, 
namn, antal, tid, hur ofta och 
varför. 

Salvesen-Blix, 
H., & Moger, T 
A. Pharm World 
Sci, (2006), 28, 
152-58. Norge. 

Characteristics of 
drug-related 
problems dis-
cussed by hospi-
tal pharmacists in 
multidisciplinary 
teams. 

Undersöka farmaceuters 
medverkan I det terapeu-
tiska vårdteamet genom 
att studera läkemedels 
relaterade problem. 

Kvantitativ studie. 
827 patienter. Veten-
skaplig artikel. 

Majoriteten av patienterna hade 
en eller flera LRP. Medvetenhe-
ten av LRP ökades genom 
deltagande av farmaceuter i 
vårdteamet. 
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Shen, Q., Karr, 
M., Ko, A., Kam- 
Yin- Chan, D., 
Khan, R., & 
Duvall, D. 
(2006). Geriatric 
Nursing, 27, (3), 
184-92. USA. 

Evaluation of a 
Medication 
Education Pro-
gram for Elderly 
Hospital In-
Patients. 

Införa medicinskt ut-
bildningsprogram för 
äldre för att öka patien-
tens kunskap om sin 
läkemedelsbehandling. 

Kvantitativ metod. 60 
patienter. Vetenskap-
lig artikel. 

77 % var väldigt nöjda med 
programmet och hade fått ökade 
kunskaper om sin läkemedels-
behandling. 

4.4 Etiska aspekter 
Enligt Medicinska forskningsrådet, MRF (2003) skall forskning generera ny kunskap inom 
forskningsområdet. Höga krav ställs på att arbetet innehåller en god metodologisk stan-
dard, adekvata rutiner för insamlingen och bearbetningen av data. Viktigt är också att re-
dovisningen är öppen, ärlig och inte förvränger förhållandena kring forskningen. Polit och 
Beck, (2004) skriver att en forskningsfråga kan ställas på många olika sätt, vilket leder till 
en bredare samlad kunskap. Eftersom en ensam studie inte kan svara på en forskningsfråga 
har insamling av flera vetenskapliga artiklar gjorts. I alla artiklar förutom tre står angivet 
att de är etiskt granskade. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras utefter vad som påverkar att det blir en bra patientinformation och 
betydelsen av den. Presentation och redovisning görs i skriftlig form med utvalda styrkan-
de citat i de första två temana. Citaten kommer från några av artiklarna som ingått i analy-
sen. De fyra teman som framkommit efter genomgång av artiklar presenteras i tabell 5. 
 
Tabell: 5 Översikt av teman 
 
Teman 
 
 
Sjuksköterskans kunskaper 
Patientens kunskaper 
Undervisningsmetoder 
Teamarbete 
_________________________________________________________________________ 

5.1 Sjuksköterskans kunskaper  
En sjuksköterska med goda farmakologikunskaper är bättre förberedd i rollen att hantera 
patientens läkemedelsbehandling och patientinformation. I en studie där föreläsare i far-
makologi har fått svara på frågor angående utbildningen känner de flesta att nyutexamine-
rade sjuksköterskor har otillräckliga kunskaper för att kunna utföra ett säkert arbete. Näs-
tan alla håller med om att farmakologin är en viktig del i utbildningen och att det läggs för 
lite tid på det. Majoriteten anser dessutom att det borde integreras med den kliniska prakti-
ken. Det idealiska är att i utbildningen lägga farmakologin innan första praktiken. Förslag 
som framkom på hur utbildningen skulle läggas upp var utöver föreläsningar, fallbeskriv-
ningar, kunskaper i läkemedelsbehandling, öva läkemedelshantering, lära sig genom att 
använda hjälpmedel i den praktiska verksamheten och bli mer självständig i omhänderta-
gandet av patienten. Att ge studenten möjlighet att sammankoppla kommunikationsmeto-
dik med farmakologin kan övas bland annat genom rollspel, problembaserad inlärning och 
genom klinisk praktik. Att ha en bakgrund som sjuksköterska tycker flera är viktigt (Bul-
lock & Manias, 2002).  
 
Sjuksköterskors förhållande till information angående läkemedel är vanligtvis begränsad 
till att ge enkel information om medicinerna, med namn, färg, hur många tabletter som 
skall tas, vilken tid, hur ofta de skall tas och varför (Rycroft-Malone, Latter, Yerrell & 
Shaw, 2000). 
 

Nurse:” What you’ve got there is seven day’s supply and um, you’ve got a let-
ter for your GP and when you run out, or when you need to get another pre-
scription from him, and the other one which you wouldn’t have been on re-
cently is the Amoxicillin, witch is the antibiotic… so these are the capsules, 
you’ll probably recognise those, there are only two days left to take, two days 
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worth, so they’ll run out and you won’t need to get anymore of those… so it 
says one capsule three times a day”…(Latter, Yerrell, Rycroft-Malone & Shaw, 
2000, s. 474). 

 
Generellt använder sig inte sjuksköterskor i samband med patientundervisning och kom-
munikation av den karaktäristiska metod som bör användas för att få en effektiv undervis-
ning av patientens läkemedelshantering. Det som nästan inte tas upp överhuvudtaget är 
eventuella livsstilsförändringar/hälsorådgivning, att se efter patientens behov av kunskap, 
komma fram till en gemensam målsättning och patientens medbestämmande (Rycroft-
Malone, et al., 2000). 
 
Sjuksköterskor har en viktig roll i att försäkra sig om att patienten klarar av administre-
ringen av sina läkemedel. Att använda speciellt framtagna program för läkemedelsinforma-
tion har visat sig vara ett bra sätt för att öka sina kunskaper om läkemedelshanteringen, 
vilket leder till en bättre patientinformation. En studie som gjorts för att undersöka effekten 
av att använda sig av ett särskilt själv- medicineringsprogram för patienter visar att sjuk-
sköterskorna ökade sina kunskaper. Initialt upplevde 50 % av sjuksköterskorna efter en 
månad att de hade tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa patienten, jämfört med 64 
% efter tre månader och 75 % efter fem månader (Grantham, Mc Millan, Dunn, Gassner & 
Woodcock, 2006). 
 
I Queensland, Australien gjordes 1996 en förändring av Health (Drugs and Poisons) Regu-
lation för att legitimerade sjuksköterskor som genomgått vidareutbildning och utbildnings-
program skulle få en utökad medicinsk praktisk roll. Det innebar att legitimerade sjukskö-
terskor fick administrera och tillhandhålla mediciner enligt en särskild lista för säker läke-
medelsanvändning. En undersökning efter införandet visar att 91 % av sjuksköterskorna 
tycker att de på ett bra sätt kan förklara för patienten, (i termer som patienten förstår) hur 
medicinerna fungerar. 86 % uppger att de är kapabla att även förklara om biverkningar för 
patienten. Andra siffror visar att endast 34 % av sjuksköterskorna lämnar ut information i 
samband med utskrivning från sjukhuset. Det är statistiskt signifikant att de sjuksköterskor 
som genomgått vidareutbildning och utbildningsprogram ger information om patientens 
läkemedelshantering i högre grad (Hegney, Plank, Watson, Raith & Mc Keon, 2005). 
 
I samband med att patienten får sin diagnos upplever han/hon ofta att det är svårt att ta till 
sig den information som ges (Garfield, Francis & Smith, 2004).  
 

” At the time when I spoke to my doctor, the first time before she put me on to 
the medicine, I` m sure she might have said to me how it `s going to affect me 
but I felt so kind of upset and confused…I couldn’t` t  really take in what she 
was saying, if she did say anything. So it was all a bit a blur really after a 
point” (Respondent 27, Garfield, et al., 2004, s.244).  
 
Nurse:” I think the nature of the patients, it` s quite difficult as so many of 
them are not really equipped to take on board the information at the moment 
because their acuteness, so I think that `s difficulty, a lot of the patients have 
had strokes, or you know”… (Latter et al, 2000, s. 475). 
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Den första konsultationen bör alltså inte innehålla allt för lång information. Upprepade 
möjligheter till information i samband med att behandlingen startas upp är istället mer för-
delaktigt. Skriftlig information bör också läggas till den muntliga. Vissa patienter uppgav 
att läkaren hade en dominant roll i beslutsfattandet (Garfield, et al., 2004). 
 

I said,” How long are you going to put me on these?” He says, “Until I tell 
you to come off them” and that was it (Respondent 43, Garfield, et al., 2004, 
s.244).  

 
Kommentarer visar också där patienten är mer delaktig och tillsammans med läkaren har 
fattat beslut kring den aktuella läkemedelsbehandlingen. Ju längre behandlingen fortskred 
desto mer delaktiga var patienterna. Faktorer som bidrog till ett ökat deltagande var bland 
annat när de märkte att symptomen förbättrades eller när de fick någon biverkan av läke-
medlet (Garfield, et al., 2004). 
 

”The doctor…went through it quite a lot with me before I actually, before he 
actually prescribed them. We spoke about it couple of times and he said “Well, 
what do you think about it?” and stuff like that” (Respondent 47, Garfield, et 
al., 2004, s. 244-245). 
  

I andra fall tyckte patienter att de hade full kontroll över beslut rörande läkemedelsbehand-
lingen (Garfield, et al., 2004). 
 

”So it was my decision. So I wasn` t influenced by the doctor or the counsellor. 
It was a decision I felt…I had to make so I was fully prepared” (Respondent 
17, Garfield, et al., s.245). 

 
Resultat visar att patientens delaktighet är varierande, beroende på upplevelser av sjukdo-
men och läkemedelsbehandlingen (Garfield, et al., 2004).   
 
Det framkommer att relationen mellan sjuksköterska och patient spelar en stor roll. Rela-
tionen påverkar hur sjuksköterskan är kapabel att engagera sig i patientinformationen om 
läkemedelshanteringen (Latter, et al., 2000). 
 

Nurse: with (client name) I’ve got a rapport with her because I` m her key 
worker, I think it` s what to base it on I think…I don` t think with pharmacol-
ogy I` m that hot, erm, but I have fairly good working knowledge… but it` s 
having some rapport… and maybe some trust (Latter et  al., 2000, s. 476). 

5.2 Patientens kunskaper 
Det finns flera faktorer som kan påverka undervisningen av patientens läkemedel, till ex-
empel kan ett akut eller långvarigt sjukdomstillstånd påverka patientens mottaglighet. 
Många äldre patienter har också svårare att ta till sig information. En del patienter vill inte 
ha så mycket information om sina läkemedel utan nöjer sig med att veta hur tabletten ser ut 
och vilken färg den har. Andra nöjer sig med relativt ytlig information som, namn, dos och 
frekvens (Rycroft-Malone, et al., 2000).  
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Patient: So I now, I know what to take, and I know by the colour what` s what, 
and checking up on the name… if it` s simple enough for me to pronounce or 
remember… not all of the them, some of them I know, I’ve been on tablets for 
years, eight years (Latter, et  al., 2000, s. 475). 

 
Patienterna beskriver i Gordon, Smith och Dhillons studie (2006) att de ser läkaren som 
huvudinformatör eftersom han diagnostiserar och skriver ut läkemedel. De beskrev att lä-
karen verkade ointresserad eller okunnig när det gällde att lämna ut information. Vissa 
förstod inte det medicinska språket som läkaren använde sig av och tyckte att förklaringar-
na var för kortfattade. Några beskrev tillfällen där de ställt frågor och bemötts med likgil-
tighet eller inadekvata svar. Hälso- och sjukvårdspersonalen beskrevs också ha svårt att ge 
individanpassad information. Patienterna uttryckte en önskan om att informationen skulle 
upprepas flera gånger eftersom det är så lätt att glömma vad som sagts, de påpekade också 
att behovet och önskan om information kunde variera utifrån tidigare erfarenheter av läke-
medel eller det aktuella hälsotillståndet (a a).  

 
Patient: I do wish people would more openly give it (information), you didn’t 
really have to ask all the time. I suppose really they don` t know who want` s to 
know or who can accept it (Latter et al., 2000, s. 475-476). 

 
Missnöjdhet angående informationen beskrivs i Gordon et al. (2006) utifrån olika aspekter 
omkring mediciner och användandet av dem. Otillräcklig information vid medicinändring-
ar är ett vanligt problem som ofta leder till missförstånd eller förvirring. En osäkerhet upp-
står ibland när nya recept skrivs ut, om de skulle ersätta något annat eller läggas till befint-
lig behandling. Vid medicinering med flera läkemedel uppstår ofta en osäkerhet hos pati-
enten om de verkligen kan ta så många olika läkemedel och om kombinationen med andra 
läkemedel verkligen fungerar.  
 

The doctor gave me huge quantities of medicines with all the little bits of paper 
in. So I read those… Some of the dosages and things they give, they say two 
and a half milligrams and I` m on thirty! (I think) has something gone wrong 
here but then that` s the start dose (Patient 4, Rogers et al., 2002, s. 285). 
 
And on the digoxin tablets it says, don’t take with water tablets`. But I keep 
saying to Dr (name) about em and he says There` s loads of people on that 
combination (Patient 7, Rogers et al., 2002). 

 
I samband med läkemedelshantering har många patienter bristande kunskaper om syftet 
med behandlingen, oklarheter kring hanteringen, svårigheter att känna skillnad på biverk-
ningar och symptom från sjukdomen. Att själva kunna påverka eller behandla symptom-
förändringar upplevs som svårt och en stor oro uttrycks för detta. En osäkerhet finns också 
för när det är lämpligt att söka hjälp för sina symptom. Ingen av de patienter som ingick i 
en studie för att undersöka förståelsen för symptom och behandling hade fått information 
om när de borde söka hjälp och väntade därför oftast ett tag innan de sökte. Andra frågor 
som uppstod var dosering och kombinationen tillsammans med andra läkemedel (Gordon 
et al., 2006; Rogers et al., 2002). 
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“I don` t know if it` s the tablets that I` m on but sometimes at lunch time at 
work I fall asleep and there are some times in the afternoon where I feel really 
bushed and I could really drop off to sleep again. Whether that` s the effects of 
the tablets I don` t know, I really don` t know… And I do get wound up very 
easy now. I don` t knows again if it is the tablets that are doing it, but I find I 
haven` t got the patience that I used to have. I do get mood swings now, and I 
never used to. I don` t knows if it is them or the condition” (Patient 19, Rogers, 
et al., 2002, s. 286). 
 

Det finns en stor rädsla för biverkningar och hur dessa skall hanteras enligt Gordon et al 
(2006). Det som patienter överlag känner är att de kan för lite om läkemedlets biverkning-
ar. Vissa patienter vill få mer information om hur läkemedlet fungerar för att få en bättre 
förståelse. Andra viktiga delar är hur länge behandlingen skall pågå, om läkemedlet är be-
roendeframkallande och skillnaden mellan olika doser. I en studie där antidepressiv medi-
cinering har satts in var de flesta ovetande om den rekommenderade minimum tiden för 
behandlingen. Majoriteten trodde att det var en kort tids behandling. Patienterna talade om 
beroende och funderade på om de verkligen kunde lita på tabletterna, istället för att försöka 
lösa problemen på ett annat sätt. De uttryckte också att de ville veta anledningen till varför 
en hög eller låg dos valdes (Garfield et al., 2004; Rogers et al., 2002). 
 
Det finns också en stark korrelation mellan de kroppsliga funktionerna och förmågan att 
hantera läkemedel, dessa faktorer är dessutom kopplade till ett mått på följsamhet. Trots att 
svårigheter finns svarar patienter dock att man klarar sig bra och att en anhörig kanske 
skulle kunna hjälpa till (Beckman-Gyllenstrand, 2007). Kognitiva, sensoriska och psykiska 
problem finns i samband med läkemedelshantering, där framförallt ett stort problem är att 
komma ihåg att ta sin medicin. Patienter upplever också svårigheter med att öppna för-
packningarna och vissa har svårt med att läsa texten. Många äldre som har svårigheter att 
öppna förpackningarna får i flera fall inte någon hjälp med att ta sina mediciner. Det kan 
också vara problem med att det är många läkemedel som skall tas (Beckman-Gyllenstrand, 
2007; Gordon et al., 2006). En studie har gjorts baserad på tester med fem kognitiva mo-
ment. Momenten bestod av att öppna en läkemedelsförpackning, läsa en apoteksetikett, 
förstå en instruktion på en medicin, räkna ut hur länge en medicin skulle räcka och att räk-
na ut växeln på ett apotekskvitto. Alla fem momenten klarade endast 66 % av patienterna. 
De test som var av mer kognitiv art var de svåraste. En stor skillnad visade sig också mel-
lan vad personen själv uppgav sig att klara av och resultatet från testet. Svårigheter att sväl-
ja medicinen hade 13 % av patienterna (Beckman-Gyllenstrand, 2007). 
 
I en studie där patienter med kronisk sjukdom får beskriva sina upplevelser av läkemedels 
relaterade problem visar det sig att utav 98 intervjuade patienter har 64 deltagare upplevt 
problem med sina läkemedel, det vill säga 65 % (Gordon et al., 2006). Genom en samman-
ställning av patienters uppfattning om varför LRP uppstår så framkommer åtta möjliga 
huvudorsaker, dålig följsamhet/compliance, missuppfattningar mellan förskrivare och pati-
ent, att patienten tagit sina mediciner på ett felaktigt sätt, svårigheter att läsa anvisningar, 
en stor mängd läkemedel, patientkaraktär, missuppfattningar mellan farmaceut och patient 
samt självmedicinering. De vanligaste orsakerna är bristande kommunikation mellan läkare 
och patient och att patienten inte följer instruktionen för läkemedelshanteringen. Varför det 
blir fel i kommunikationen beskrivs bero på att patienten inte ställer frågor eller lämnar all 
information, blir distraherad i mötet med läkaren, läkaren uppmanade aldrig patienten att 
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ställa frågor och problem fanns också när patient och läkare talade olika språk. Att inte 
patienten följde de medicinska instruktionerna berodde på att patienten inte klarade av det, 
patienten tog medvetet för lite eller för mycket, var omotiverad att följa instruktionerna, 
glömde att ta sina läkemedel eller slutade helt med behandlingen (Brown, Frost, Ko & 
Woosley, 2006). 
 
Beckman-Gyllenstrand (2007) har tittat på hur äldre hanterar läkemedelsrelaterade pro-
blem och fann där att ingen skulle avstå från att ta sin medicin vid problem. Flera svarade 
att de skulle fråga en anhörig, få uppgav att de skulle söka hälso- och sjukvården. Vid en 
liknande fråga om det var svårigheter att förstå instruktioner svarade några att de skulle 
läsa instruktionerna i läkemedelsförpackningen. I motsats till den tidigare frågan så uppgav 
många att de skulle fråga någon professionell om hjälp. Några sade att de skulle läsa i 
FASS och några att de skulle fråga någon nära anhörig. Hos ingen av dessa uppgav någon 
att de i första hand skulle kontakta en sjuksköterska eller hemvården för att få hjälp med 
instruktionerna (a a). 
 
Compliance tas upp i många studier, bland annat skriver Gordon, et al. (2006) att brist på 
symtom ibland gjorde att patienten struntade i att ta läkemedlet. En del visste om att läke-
medlet kunde ge biverkningar och skapade egna metoder för att lösa svårigheter och fun-
deringar. Dessa metoder kunde vara att ändra på doser, tidpunkt för intag, att hoppa över 
doser eller inte ta läkemedlet överhuvudtaget. Besluten togs i huvudsak utan att rådfråga 
eller att få stöd från hälso- och sjukvården. Patienterna beskrev att de genom egna metoder 
bestämde hur de skulle ta sina läkemedel för att kunna hantera sina dagliga aktiviteter. De 
tog också sina läkemedel utefter vad de själva trodde på var effektivt, säkert och efter vad 
de ansåg vara hälsosamt (a a).  
 

“I take my water tablet at night I absolutely insist on that…there was some 
doctor I had at hospital who said, he said Well er, we` d much rather you 
didn’t because why should you be getting up at night all the time? And I said… 
I` d rather breathe than, er, I` d rather get up all night all night and breathe” 
(Patient 1, Rogers et al., 2002, s. 285). 

 
Samband har påvisats mellan patienters kunskap om riskfaktorer vid hjärtsjukdom och 
compliance till livsstilsförändringar. De livsstilsförändringar som framförallt påverkas är 
viktminskning, ökad fysisk aktivitet, bättre förmåga att hantera stress, dietförändringar och 
att sänka sina blodfetter till en viss nivå. Det visar sig också att bättre kunskap påverkar 
sannolikheten att patienten ska ta sina blodtryckssänkande mediciner. Däremot hittades 
inga samband mellan compliance och livsstilsförändringar som att sluta röka, uppnå ett 
lägre blodtryck och blodsocker (Alm-Roijer, Stagmo, Ude`n & Erhardt, 2004). 
 
Problem kan uppstå i överföringen mellan olika vårdgivare. Andra problem som kan upp-
stå är tillgängligheten till hälso- och sjukvården, då framförallt när recept skulle förnyas. 
Det finns ofta ingen plan för vart patienten skall vända sig och de upplever att de får olika 
råd och rekommendationer av olika vårdpersonal. Patienterna känner sig maktlösa då för-
nyelse av recept inte prioriteras särskilt högt. De känner inte heller att de har någon möj-
lighet att diskutera sin behandling och ställa frågor om de verkligen behöver fortsätta med 
sin behandling eller om den verkligen är den bästa (Gordon et al., 2006).  
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I spent two nights sitting in the chair sitting up- right. I couldn’t lie down… I’ll 
wait until Monday and see the doctor (Patient 29, Rogers, et al., 2002, s. 286). 

 

5.3 Undervisningsmetoder 
 
Sjuksköterskan är i en unik position där hon/han arbetar nära patienten och hela tiden har 
möjlighet att kommunicera. Genom att använda ett särskilt framtaget individuellt utbild-
ningsprogram fick äldre möjligheten till bättre kunskaper om sin läkemedelshantering. De 
patienter som ingick fick under tre till fem dagar en halvtimma om dagen avsatt för under-
visning. Det som ingick i programmet var att lära sig läkemedlets namn, doseringen, tid för 
administration, syfte och de vanligaste biverkningarna. Innan utbildningen kände 50 % av 
deltagarna till läkemedlets namn, dosering och tider. Varför de fick medicinen kände 55 % 
till och 15 % hade kunskap om vilka biverkningar som var vanliga. Efter att ha genomgått 
programmet gjordes ett hembesök där de flesta tyckte att programmet var bra eller mycket 
bra, endast 8 % upplevde det som onödigt. Patientens kunskap visade sig stiga till 90 %, 85 
%, respektive 25 %. Innan programmet startades upp fick patienterna genomgå ett Mini-
Mental State Examination (MMSE) där de skulle ha minst 20 poäng av 30 för att delta. 
Även de som hamnade på en lägre nivå mellan 20-24 visade på ökade kunskaper. Positivt 
med programmet var också att compliance hos patienterna visade sig vara hela 93 % 
(Shen, Karr, Ko, Chan, Khan & Duvall, 2006).  
 
En annan typ av program som också har testats är självmedicinerings program. Patientun-
dervisningen består av tre olika steg. Steg ett innebär att sjuksköterskan har hela ansvaret 
för medicinerna. Steg två har patienten begränsat ansvar samtidigt som sjuksköterskan un-
dervisar patienten om läkemedelshantering och dokumenterar. Protokollet baserades på 
anteckningar om patientens kognitiva förmåga, kunskaper om sina läkemedel och compli-
ance. Sjuksköterskan har rollen som undervisare och observatör, hon/han ser till att ordina-
tionen följs på rätt sätt. I steg tre är patienten själv ansvarig för sina läkemedel och doku-
menterar på en läkemedelslista när medicinen är tagen. Det fanns några undantag för vad 
patienten fick hantera. Undantagen är beroendeframkallande läkemedel, parenteral medici-
nering, läkemedel som justeras dagligen exempelvis, Waran och Prednisolon. Kravet för 
att patienten kunde vara med i programmet var att delta i minst tre dagar. Patienterna upp-
muntrades att ta mediciner utefter att det skulle passa deras rutiner i hemmet. För att kunna 
avancera uppåt i stegen var patienten tvungen att demonstrera sina kunskaper om medici-
nerna och sitt hälsotillstånd. De kunskaper som uppskattades var medicinens namn och 
dos, syfte, när medicinen skulle tas, vad patienten skulle vara försiktig med och biverk-
ningar. De patienter som hade svårigheter med att nå upp till målen fick hjälp i samband 
med utskrivningen med exempelvis dosett, apodos eller hjälp av en distriktssjuksköterska. 
Patientens anhöriga blev också inbjudna för att få information angående patientens läke-
medelsbehandling. I samband med utskrivning fick alla patienter en detaljerad medicinlista 
som innehöll, läkemedlets namn, syftet med behandlingen, dos, vilka tider, hur ofta och 
eventuella biverkningar som kunde uppstå. Det som patienterna hade lite svårt med var 
kunskapen om biverkningar och vad de skulle göra om en dos missades. Resultatet visar 
efter programmet att 45 % av patienterna stannade på steg ett, 26 % klarade steg två och 29 
% uppnådde fullt ut att hantera sina läkemedel (Grantham, et al., 2006). 
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För att hjälpa patienter som har läs och skrivsvårigheter har ett särskilt medicinkort utfor-
mats. Medicinkortet har färgfotografier på varje tablett och visar med bilder när tabletten 
skall tas och i vilket syfte. Digitala bilder är tagna med de 250 vanligaste förekommande 
medicinerna och upp till fem olika mediciner får plats på varje medicinkort. På baksidan av 
kortet står det instruktioner om att patienten skall höra av sig vid eventuella medicinjuster-
ingar eller om utseendet på tabletten ser annorlunda ut när de hämtar ut läkemedel på apo-
teket. Mediciner för korttidsbehandling exempelvis antibiotika, hostmedicin och så vidare 
finns inte med på kortet, ej heller inhalationer eftersom det är svårt att beskriva instruktio-
nerna för dosering. Uppföljningsintervjuer som gjordes efter tre månader på de patienter 
som gått med i studien visar att alla tyckte att medicinkortet var lätt att förstå och att det 
hjälpte dem att hantera sina läkemedel. De flesta patienterna (79 %) förvarade sitt medi-
cinkort i sovrummet eller badrummet, ungefär 5 % bar det med sig i sin plånbok och 8 % 
satte upp det på kylskåpet för att lätt påminnas. Fördelen med detta medicinkort är också 
att det kan användas för patienter med annat språk och kultur, där då bilderna bättre illu-
strerar hur medicinerna skall tas (Kripalini et al., 2007). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Medicinkort av (Kripalini, et al., 2007, s.370) 

5.4 Teamarbete 
För att lyckas och nå framgångar med arbetet med att få patienter delaktiga i sin läkeme-
delshantering är det viktigt med ett väl fungerande samarbete mellan de olika personalka-
tegorierna. Både sjuksköterskor, läkare, farmaceuter och undersköterskor kan alla hjälpa 
patienten till ökade kunskaper (Grantham, et al., 2006).  
 
Teamarbete kan utformas på många olika sätt. I Norge har farmaceuter varit delaktiga i 
vårdteamet genom att hjälpa till att identifiera LRP. Vårdteamet diskuterade på olika sätt 
LRP, bland annat biverkningar och eventuellt onödiga läkemedel. Behovet av patientin-
formation togs också upp av sjuksköterskan tillsammans med patienten. Anledningen till 
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att de tidigare inte uppmärksammat och diskuterat LRP angavs vara på grund av låg priori-
tet och att det inte längre var relevant. Det visade sig att majoriteten av patienterna hade en 
eller flera LRP. En del LRP kunde lösas direkt i kontakten mellan sjuksköterskan och pati-
enten. Undersökningen visade sig att farmaceuternas råd var mycket uppskattade av både 
läkare, sjuksköterskor och patienter, samtidigt som medvetenheten ökade om LRP i vård-
teamet (Salvesen-Blix & Moger, 2006). 
 
Jämförelser mellan läkare, läkarassistenter/sjuksköterskor och farmaceuter i arbetet med 
patientundervisning och uppföljning av läkemedelshantering har gjorts. De aktiviteter som 
ingick var att diskutera mål med läkemedelsbehandlingen, att undersöka hur väl patienten 
förstår behandlingen och att ge råd angående läkemedelshanteringen. De uppföljande upp-
gifterna bestod av att undersöka patientens följsamhet till behandlingen, att identifiera LRP 
och att utvärdera effekten utav läkemedlet. Det visade sig att läkare, läkarassistenter och 
sjuksköterskor diskuterade två av tre aktiviteter i mycket större utsträckning än farmaceu-
terna. Att diskutera mål med behandlingen gjordes i 80 % av fallen, i motsats till farmaceu-
terna 50 %. Liknande siffror verifierades om hur väl patienten förstod behandlingen. Där-
emot gav farmaceuterna patienterna mer råd angående läkemedelshanteringen. Uppföljning 
av behandlingen gjordes av läkare, läkarassistenter och sjuksköterskor i 80 % av fallen, av 
farmaceuterna ca 1/3. Patienternas följsamhet utvärderades till största delen utav sjukskö-
terskor (78,3 %), därefter kom läkare på 74,2 % och farmaceuterna på 57,4 %. Alla yrkes-
kategorier rapporterade liknande siffror ca 47,5 % när det gällde att identifiera LRP (Dou-
cette & Andersen, 2005). 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden som valdes för studien var litteraturstudie eftersom syftet var att belysa betydel-
sen av sjuksköterskans roll i informationen till patienten för en säker läkemedelshantering. 
Fördelen med litteraturstudier är att en bild ges av ett stort antal informanters upplevelser 
jämfört med enskilda intervjuer. Fördelarna vid en intervju är dock att det blir ett större 
djup i ett begränsat antal informanters upplevelser. Forskningen följde Polit och Becks 
(2004) flödesschema, steg för steg. Enligt Polit och Beck (2004) är CINAHL och PubMed 
de databaser som är mest användbara inom omvårdnadsforskningen. ELIN valdes också 
eftersom det där finns information från flera databaser och innehåller en mångfald av olika 
källor, en annan fördel är att det är lätt att få artiklar i fulltext.  Sökningen i databaserna 
visar att det finns mycket skrivet om patientinformation och läkemedelshantering, men 
oftast med smal inriktning (som sig bör inom forskningen) mot specifika diagnoser. Det 
finns mycket skrivet om patienters upplevelser av läkemedelshantering, men däremot var 
det svårt att hitta studier som beskrev sjuksköterskors upplevelser av läkemedelshantering 
därför blev detta tema något mindre. Urvalet av artiklar gjordes utefter vad som kan knytas 
till en akut internmedicinsk avdelning. Alla artiklar som har använts har varit nursing jour-
nals i undantag från en som är en farmaceutisk tidskrift, den togs med eftersom den på ett 
bra sätt beskriver hur vårdpersonal kan arbeta tvärprofessionellt. Åldern på artiklarna be-
gränsades till år 2000 i CINAHL, men eftersom det i sökningen gav ganska många träffar 
så gjordes en ny begränsning i PubMed och ELIN till år 2002. Rycroft-Malone, et al. 
(2000) och Latter, et al. (2000) är egentligen samma studie som har gjorts, men är publice-
rad i olika tidskrifter, eftersom de är skrivna på olika sätt så har båda använts i resultatet. 
Till resultatet användes sammanlagt 15 artiklar, utav dessa artiklar beskrevs alla utom tre 
som etiskt granskade. Övriga artiklar innehöll en väl beskriven metod, där nyttan av forsk-
ningen påvisades. 
 
Validiteten är enligt Polit och Beck (2004) ett viktigt mått på överensstämmelse av det som 
avses att mäta och vad det faktiskt mäter. Genom att endast primärkällor har använts i ar-
betet, stärks validiteten, vilket ger en högre kvalitet. Genom att urvalet av artiklar beskriver 
patientinformation och läkemedelshantering från 6 olika länder och 3 världsdelar ses detta 
från ett brett perspektiv, intressant är att studieresultat verkar komma fram till liknande 
resultat trots detta. Svagheten skulle kunna vara att intressanta resultat för studien inte har 
kommit fram genom den sökning som gjorts, men urvalet av artiklar belyser ändå betydel-
sen av vad som är en bra patientinformation som i sin tur kan leda till en säkrare läkeme-
delshantering. 
 
Reliabiliteten är ett mått på att en upprepad mätning visar samma resultat (Polit & Beck, 
2004). Reliabiliteten skulle kunna påverkas av att de engelska artiklarna översätts till 
svenska där det finns en risk för feltolkningar. Den kan kanske också påverkas utav förfat-
tarens syn som kanske inte ser på ett fenomen på samma sätt som en annan person, bero-
ende av tidigare erfarenheter och kunskaper. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att, utifrån tidigare forskning, belysa betydelsen av 
sjuksköterskans roll i informationen till patienten för att få en säker läkemedelshantering. 
Utifrån de artiklar som lästes framkom fyra teman; sjuksköterskans kunskaper, patientens 
kunskaper, undervisningsmetoder samt teamarbete. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskans kunskaper är viktiga för att kunna ge en tillfredsstäl-
lande patientinformation angående läkemedelshantering.  I Bullock och Manias (2000) ges 
förslag på hur utbildningen i farmakologi skulle kunna se ut. På Högskolan i Skövde ligger 
farmakologiavsnittet i termin 4, alltså innan studenterna kommer ut på sina längre praktik-
placeringar, vilket är positivt eftersom studenterna förhoppningsvis har det ganska färskt i 
minnet.  
 
Till skillnad från Rycroft-Malone, et als. studie (2000) som visar att sjuksköterskors kun-
skaper i patientinformation angående läkemedel är bristande så hävdar sjuksköterskorna i 
Hegney et al. (2005) att de har tillräckliga kunskaper. Orsaker som detta skulle kunna bero 
på är att de i Hegney et al. (2005) hade genomgått ett särskilt utbildningsprogram. En an-
nan orsak skulle kunna vara att många sjuksköterskor där arbetar mycket självständigt, 
eftersom det i Australien är stora avstånd, vilket kanske ställer högre krav på sjuksköters-
kan. I urvalet visar det sig att de sjuksköterskor som arbetar på sjukhus har en lägre medel-
ålder än de som arbetar ute på landsbygden, vilket kan tyda på att erfarenheten har betydel-
se för vilken information som ges. Att arbeta på sjukhuset innebär kanske också att sjuk-
sköterskan har hand om fler patienter med högre arbetsbelastning som följd. 
 
Patientens kunskaper är också starkt bidragande till att få en säker läkemedelshantering, en 
välinformerad och kunnig patient ökar möjligheterna till att uppnå den förväntade effekten 
utav läkemedlet (Alm-Roijer, et al, 2004; Henderson, 1991; Shen, et al., 2006). Genom att 
använda sig av särskilda metoder i patientundervisningen kan kunskapen förbättras både 
hos patient och sjuksköterska (Grantham, et al., 2006; Kripalini, et al., 2007; Shen, et al., 
2006). Ett bra samarbete mellan sjuksköterska, läkare och farmaceut ökar också möjlighe-
terna att patientens läkemedelsbehandling optimeras (Doucette & Andersen, 2005; 
Grantham et al., 2006; Salvesen-Blix & Moger, 2006).  
 
Rogers, et al. (2002) och Gordon et al. (2006) har kommit fram till liknande resultat och 
beskriver svårigheter som finns för patienten. Patienter beskriver att de i samband med att 
de får sin diagnos upplever svårigheter att ta till sig information (Garfield, et al., 2004). 
Detta beskriver också Ley (1993), genom forskning som han har gjort så visar det sig att 
det som sägs i början av samtalet minns patienten bäst. Undersökningar har också visat att 
patienten knappt kommer ihåg hälften av vad som sagts efter given information, detta är 
viktigt att tänka på i samband med att information ges. Generellt sett minns patienten 
mindre ju mer hotfullt beskedet är.  
 
Eftersom det finns många olika läkemedels relaterade problem för patienten beskrivet så är 
det viktigt att informationen individanpassas (Gordon et al., 2006). Att kommunicera mer 
med patienterna måste prioriteras högre i omvårdnaden (Hallström & Elander, 2001). Vi-
dare måste vi som vårdpersonal ha förståelse för att inte alla patienter vill ha en massa in-
formation, som Rycroft-Malone, et al. (2000) beskriver nöjer sig en del patienter med den 
allra enklaste informationen exempelvis vilken färg tabletten har och hur många som skall 
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tas. Andra patienter är från början negativt inställda till läkemedelsbehandling, dessa pati-
enter ”hamnar” då i Hornes (2001) modell för avsiktlig icke följsamhet. I dessa fall kanske 
anhöriga kan bidra med att övertyga patienten om inte vårdpersonalen lyckas.  
 
I resultatet beskrivs några exempel på undervisningsmetoder som har visat sig vara bety-
dande för patientinformationen, både ur ett sjuksköterske-och patientperspektiv (Grantham, 
et al, 2006; Shen, et al., 2006). Det framkommer också att relationen är viktig för att sjuk-
sköterskan skall kunna ge en bra information (Latter, et al., 2000). Sjuksköterskans vikti-
gaste roll är att vara alternativ vägledare, en specialist med mycket kunskap och som kan 
fungera som coach. Viktigt är att motivera och stimulera patienten till att finna egna lös-
ningar som passar den enskilde individen. Lösningen kanske inte är den allra bästa ur sjuk-
sköterskans synvinkel, men om patienten anser att lösningen är bäst så har den oftast opti-
mal effekt (Henderson, 1991; Klang-Söderkvist, 2001). 
 
Resultatet visar att vi måste bli bättre på att identifiera läkemedels relaterade problem. I 
Gordon et al. (2006) uppger 65 % av patienterna att de upplevt läkemedels relaterade pro-
blem. Majoriteten av patienterna i Salvesen-Blix och Moger (2006) har upplevt ett eller 
flera problem med läkemedlen. Genom en bättre patientinformation kan säkert många LRP 
förebyggas. Patienter i studien talar om att de upplever svårigheter i samband med att de 
får den första informationen om sina läkemedel av läkaren. Genom att sjuksköterskan föl-
jer upp och ställer frågor kan patientens förståelse kontrolleras och vid behov kompletteras. 
När patienten skall hämta ut sina läkemedel finns ytterligare ett tillfälle för att kontrollera 
att patienten har förstått informationen.  

6.3 Klinisk tillämpning 
För att kunna förbättra patientinformationen angående läkemedelshantering är det viktigt 
att se vilka förutsättningar som finns på respektive avdelning. I arbetet på en medicinsk-
akutvårdsavdelning med en medelvårdtid på 1,3 dygn och en vanlig medicinavdelning där 
patienten kanske ligger upp till en vecka ser möjligheterna olika ut. Som sjuksköterska på 
en medicinsk akutvårdsavdelning är det viktigt att fånga upp patientens kunskaper redan 
vid inskrivningssamtalet. I Läkemedelshantering i Skaraborg (2001) står att patientens be-
hov av hjälpinsatser samt vilka åtgärder som eventuellt vidtas för att patienten skall inta 
sina läkemedel på ett korrekt sätt skall dokumenteras. Här ses stora brister, ett lösningsför-
slag skulle kunna vara att föra in detta i Melior under Allmänna uppgifter, som det ser ut 
nu så finns inget specifikt sökord för hur patienten klarar av att hantera sina läkemedel, det 
enda som dokumenteras är om patienten har apodos. Eventuellt skulle LRP kunna doku-
menteras på liknande sätt. Gordon et al. (2006) beskriver att det ibland blir problem på 
grund av överföringsfel mellan olika vårdgivare. I dagens läge har primärvård och sluten-
vård olika datasystem vilket innebär att det inte alltid är så lätt att få fram vilka aktuella 
mediciner patienten behandlas med och långt ifrån alla patienter kan redogöra för vilka 
mediciner de har. Arbete pågår med att införa ett gemensamt datasystem, men det kommer 
att dröja ett antal år till innan det införs. När det gäller sjuksköterskornas kunskaper finns 
ett förslag från projektgruppen ”en säker läkemedelsprocess” att ha en läkemedelsansvarig 
sjuksköterska som ansvarar för att se till att alla sjuksköterskor känner till vilka lagar och 
rutiner som gäller. Den ansvariga sjuksköterskan skall också hålla sig uppdaterad när det 
gäller nya läkemedel och annat som rör läkemedelshanteringen. Förhoppningsvis genom 
att ha en tät kontakt med farmaceut, där idéer och kunskaper kan utbytas.  
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6.4 Behov av nya studier 
Vidare forskning borde koncentreras på att skapa och utveckla metoder för bättre patientin-
formation, såväl verbalt som skriftligt. Informationen skulle kunna baseras på de brister 
som finns i läkemedelshanteringen och som framkommer i studien, där fokus skulle vara 
mot att få patienten mer delaktig i både beslut och behandling. 
 
I rollen som huvudhandledare finns funderingar att i samband med introduktion eller annan 
avsatt tid tillsammans med studenterna gå igenom lagar och rutiner samt vad som är viktigt 
att tänka på i samband med information till patienten angående läkemedel. Samma infor-
mation skulle kunna användas till alla nyanställda. I nuläget lämnas alltid en lista över de 
vanligaste läkemedlen ut till studenterna för att de skall kunna förbereda sig lite inför prak-
tiken, detta uppskattas. Nyanställda skulle också kunna ta del utav denna och på så vis lät-
tare komma in i arbetet.  
 
Lösningsförslag för att förbättra patientinformationen om läkemedelshantering: 
 
• Att underlätta dokumentationen för hur patienten klarar av att hantera sina läkemedel 

och om några LRP har identifierats genom att införa ett specifikt sökord under All-
männa uppgifter i Melior. 

 
• Inventera och eventuellt utöka utbudet av skriftlig information och därmed öka andelen 

patienter som får skriftlig information med sig hem. 
 
• Skapa en gemensam databas där information angående olika läkemedel kan skrivas ut 

både för personal och patienter. 
 
• Ha som mål att alla patienter i samband med utskrivning skall ha en aktuell läkeme-

delslista skriven och få ett utskrivningsmeddelande där diagnos, medicinändringar och 
planerad uppföljning skall finnas med. 

 
• Läkemedelsansvarig sjuksköterska. 

6.5 Författarens tack 
• Personalen på sjukhusbiblioteket för all hjälp och stöttning i samband med artikelsök-

ning och beställning av artiklar 
 
• Till min handledare Irene Eriksson för alla goda råd 
 
• Min arbetsgivare för möjligheten att göra detta arbete 
 

• Tack till min familj som stått ut med alla papper och artiklar utspritt i hela huset under 
fyra månader 
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