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Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar och äldre personer använder allt fler läkemedel. 

Med stigande ålder sker kroppsliga förändringar vilket ökar risken för 

läkemedelsbiverkningar/-interaktioner. Dessa läkemedelsrelaterade problem kan minska 

livskvaliteten för äldre personer men sjuksköterskor/distriktssköterskor kan med rätt 

kunskaper och genom att arbeta tvärprofessionellt bidra till att minska problemen. Syfte: 

Syftet var att studera hur sjuksköterskor och distriktssköterskor inom hemsjukvård uppfattar 

kunskaper om läkemedel samt det tvärprofessionella arbetet kring läkemedel. Metod: Studien 

hade en kvantitativ design och genomfördes som en enkätstudie riktad till 

sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvård. Data bearbetades med 

statistikprogrammet SPSS 22. För korrelationer användes Mann-Whitneys U-test, Wilcoxon´s 

rangsummetest och Spearman´s rangkorrelation. Resultat: Deltagarna ansåg att 

läkemedelskunskaper var viktiga men att det var svårt att identifiera läkemedelsrelaterade 

problem. Distriktssköterskorna kände sig säkrare på läkemedelsrelaterade frågor efter sin 

utbildning. Deltagarna ansåg att det fanns otillräckligt med tid avsatt med läkare och 

omvårdnadspersonal för att diskutera läkemedelsrelaterade frågor. De kände sig trygga med 

att omvårdnadspersonal tog kontakt vid läkemedelsrelaterade problem men upplevde att det 

var svårt att få tag på läkare tillräckligt snabbt. Konklusion: För att minska 

läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården finns behov av ökade 

läkemedelskunskaper hos sjuksköterskor/distriktssköterskor samt ökat samarbete med läkare 

och omvårdnadspersonal.  
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Background: Average life span in Sweden is increasing and elderly use more and more 

medication. With age, alterations in body constitution take place, leading to an increased risk 

of adverse drug reactions. These drug related problems can decrease quality of life for elderly 

people but with right knowledge and by working multidisciplinary nurses/district nurses can 

decrease them. Aim: The aim was to study how nurses and district nurses within home 

nursing view drug knowledge and multidisciplinary work on drugs. Metod: A quantitative 

design was used and the study was conducted as a questionnaire survey, adressed to 

nurses/district nurses within home nursing. Data was analysed using the statistics software of 

SPSS 22. Mann-Whitneys U-test, Wilcoxon´s sign-rank test and Spearman´s rho were used to 

find statistical correlations. Results: The participants considered drug knowledge to be 

important but found it hard to identify drug related problems. The district nurses felt more 

secure in drug related issues after graduation. The participants considered that the amount of 

time scheduled with physicians and nursing assistants to discuss drug-related matters were 

insufficient. They felt confident in that nursing assistants would contact them in event of 

adverse drug reactions but stated it was hard to reach physicians quickly enough. Conclusion: 

To decrease drug related problems within home nursing there is need for increased drug 

knowledge amongst nurses/district nurses as well as an increased cooperation with physicians 

and nursing assistants.  
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INLEDNING 

Medellivslängden i Sverige har ökat nästan oavbrutet sedan 1860-talet och trenden förutspås 

fortsätta. För kvinnor antas medellivslängden öka med 3,5 år från 83,4 år 2010 till 86,9 år 

2060. För män antas medellivslängden öka med drygt 5 år, från 79,5 till 84,7 år (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2012, 2013). Äldre personer använder också allt fler läkemedel. Personer 

som är 80 år eller äldre använder i genomsnitt 5,8 preparat per person vilket är en ökning med 

60 % sedan slutet av 1980-talet (Fastbom, 2006). Bland personer boendes på äldreboende 

ökade det genomsnittliga läkemedelsanvändandet från 8 preparat per person 1995 till 10 

preparat per person 2005 (Statens beredning för medicinsk utvärdering[SBU], 2009). Med 

stigande ålder sker kroppsliga förändringar vilket påverkar farmakodynamik och 

farmakokinetik. Det innebär en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem (Midlöv & Kragh, 

2013). Läkemedelsrelaterade problem uppstår vanligen på grund av olämpliga läkemedelsval, 

felaktig dosering, biverkningar, interaktioner eller hanteringsproblem (Socialstyrelsen, 2012). 

Minst 10 % av sjukhusinläggningarna av äldre är läkemedelsrelaterade och de vanligaste 

läkemedlen som orsakar inläggningarna är läkemedel mot hjärt-/kärlsjukdomar, psykofarmaka 

och antiinflammatoriska läkemedel (Ringbäck Weitoft, Ericsson & Fastbom, 2012). 

Polyfarmaci kan innebära minskad livskvalitet för äldre personer då det bland annat kan leda 

till minskad rörlighet, minskad självständighet, smärta, oro och depression (Nordin Olsson, 

Runnamo & Engfelt, 2011). För att minska läkemedelsrelaterade problem bland äldre finns 

riktlinjer för läkemedelsbehandling och äldre, som bland annat anger att årliga 

läkemedelsgenomgångar skall genomföras (Socialstyrelsen, 2013). Fokus ligger på vad läkare 

kan göra men studier visar också att sjuksköterskor kan bidra till att minska de 

läkemedelsrelaterade problem som kan uppstå i samband med polyfarmaci. I ett professionellt 

perspektiv består omvårdnad i att minska onödigt lidande, orsakat av vårdpersonal eller av 

andra yttre förhållanden (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskans roll i arbetet med polyfarmaci 

kan också förstås med bakgrund av hennes fyra grundläggande ansvarsområden: att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2012). 

BAKGRUND 

Polyfarmaci - överanvändning av läkemedel 

Begreppet ”polyfarmaci” saknar en internationellt vedertagen definition och ges ofta olika 

betydelse beroende på situation. Internationellt avses vanligen användandet av fyra eller fler 

läkemedel (Midlöv & Kragh, 2013). Socialstyrelsen (2010) använder en i läkemedelsstudier 

vanligt förekommande definition av polyfarmaci: samtidig användning av fem eller fler 

läkemedel (Haider, Johnell, Ringbäck-Weitoft, Thorslund & Fastbom, 2009). Polyfarmaci är 

dock inte samma sak som att många läkemedel skrivs ut; att en person använder ett stort antal 
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läkemedel kan mycket väl vara motiverat. Men i takt med att allt fler läkemedel skrivs ut så 

ökar också risken för polyfarmaci (Goh, 2002). Även om det inte finns någon enhetlig 

definition av begreppet är de flesta överens om den grundläggande innebörden: fler läkemedel 

skrivs ut än vad som är kliniskt lämpligt (Zarowiz, Stebelsky, Muma, Romain & Peterson, 

2005). I Sverige använder personer över 75 år i genomsnitt 5-6 olika läkemedel, vilket är en 

fördubbling jämfört med för två decennier sedan. I åldersgruppen 80 år och äldre använder ca 

15 % tio läkemedel eller fler (SBU, 2009). Polyfarmaci ökar risken för biverkningar och 

interaktioner vilket leder till minskad livskvalitet. Orsakerna till polyfarmaci är flera. Den 

åldrande befolkningen drabbas av allt fler sjukdomar vilket kräver behandling med flera olika 

läkemedel. Den enskilda patienten kan också behandlas av flera olika läkare och 

kommunikationen i relationen patient och vårdgivare och mellan de olika vårdgivarna kan 

brista. Vidare kan läkemedels bieffekter tolkas som symtom på sjukdom vilket kan göra att 

ytterligare läkemedel skrivs ut. Patienten kan också medicinera med receptfria läkemedel eller 

naturläkemedel utan att vara medveten om eventuella biverkningar och interaktioner (Pervin, 

2008).  

Kroppsliga förändringar hos äldre personer  

Trots att äldre personer( >= 65 år) är den grupp som i störst utsträckning använder sig av 

läkemedel genomförs de flesta behandlingsstudier på personer som är under 65 år (SBU, 

2009). Det är dock ett starkt krav att olika behandlingar är evidensbaserade och att 

behandlingen därmed har förutsättningar att påverka den aktuella sjukdomen/symtombilden i 

positiv riktning. Det finns stor brist på vetenskapliga studier när det gäller effekten av 

behandlingsmetoder på äldre. När det gäller utvärdering av effekter och bieffekter för 

behandlingsmetoder som pågår samtidig finns än färre studier. För behandling av personer 

som är över 80 år finns mycket få studier genomförda. Behandlingsmetoderna för dessa äldre 

grundas därför på studier genomförda på yngre personer och på s.k. beprövad erfarenhet. 

Trots att personer som är över 75 år är de som i störst utsträckning är i behov av behandling, 

exempelvis läkemedelsbehandling, är alltså kunskapsläget när det gäller effekter och 

bieffekter som svagast för just denna grupp (SBU, 2009). Orsaken till att äldre kan reagera 

annorlunda än yngre vid läkemedelsbehandlingen är främst att farmakodynamik och 

farmakokinetik förändras med stigande ålder (Simonsen & Aarbakke, 2001).  

Farmakodynamik, ”vad läkemedlet gör med kroppen”, bestäms i stora drag av vilken 

koncentration ett läkemedel har vid den receptor det binder till, vilket svar receptorn ger samt 

hur väl kroppens reglermekanismer fungerar. Äldre personer kan ha en ökad 

receptorkänslighet vilket innebär att vissa läkemedel får större effekt än hos yngre. Med 

stigande ålder sker också fysiologiska förändringar och försämrade reglermekanismer, vilket 

gör att läkemedlen kan få oönskade effekter. (Simonsen & Aarbakke, 2001). 

Farmakokinetiken, ”vad kroppen gör med läkemedlet”, består huvudsakligen av absorption, 

distribution/redistribution och elimination. Absorptionen, hur läkemedlet tas upp i kroppen, 

förändras med stigande ålder då blodflöde och absorptionshastighet i mag-/tarmkanalen 

minskar. Magsäcken tömmer sig långsammare och tarmaktiviteten minskar (SBU, 2009). 
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Distribution och redistribution, d.v.s. hur läkemedlet fördelas i kroppen efter tillförsel, skiljer 

sig också åt mellan yngre och äldre. Eftersom äldre har högre andel fett kan fettlösliga 

läkemedel ansamlas och därmed få en längre halveringstid än hos yngre (Simonsen & 

Aarbakke, 2001). Metabolismen, hur kroppen bryter ner och omvandlar läkemedlet, försämras 

också med stigande ålder. Leverns storlek och blodflöde minskar och vissa leverenzymer får 

sämre kapacitet. Därmed finns risk för förhöjda läkemedelskoncentrationer och biverkningar 

bland fettlösliga läkemedel. Njurarnas eliminationsförmåga börjar avta redan vid 30 - 40 års 

ålder och kan vara nästan halverad vid 80 års ålder, vilket påverkar de vattenlösliga 

läkemedlen (och de fettlösliga läkemedel som omvandlas till vattenlösliga i levern innan de 

utsöndras via njurarna). Njurarnas nedsatta utsöndringsförmåga är den enskilt viktigaste 

farmakokinetiska åldersförändringen eftersom de flesta läkemedel utsöndras via njurarna 

(Sinomsen & Aarbakke, 2001). 

Läkemedelskomplikationer 

De fem vanligaste läkemedelsgrupperna bland personer i Sverige som är 75 år och äldre är 

blodförtunnande medel, loop-diuretika, beta-receptorblockerare, lätt smärtstillande medel och 

sömnmedel (SBU, 2009). Mer än en person av tio som använder Waran drabbas av 

blödningar från olika organ. Loopdiuretika (t.ex. Furix) riskerar att lagras i kroppen vid 

nedsatt njurfunktion vilket kan ge rubbningar av elektrolyt- och vätskebalans. Beta-

receptorblockerare kan ge symtom som trötthet, huvudvärk och yrsel. De kan också ge 

bradykardi och palpitationer. Illamående, kräkningar, diarréer och förstoppning är andra 

vanliga symtom och betablockerare ökar även risken för depression. Sömnmedlet Zopiklon 

ger ökad risk för fallolyckor och kan också ge rastlösthet, agitation, irritabilitet, 

vanföreställningar, mardrömmar samt hallucinationer och är vanligast bland barn och äldre 

(LIF, 2014).  

Shepler, Grogan och Pater (2006) visar på läkemedel som medför störst risk för biverkningar 

och interaktioner: Waran riskerar att öka/minska effekten av andra läkemedel och kan 

interagera med vissa livsmedel. Enligt LIF (2013) ökar blödningsrisken hos Waran i 

kombination med en lång rad läkemedel, bl.a. paracetamol, det blodfettssänkande läkemedlet 

Simvastatin samt SSRI-preparat. Blodtrycksmediciner kan förutom att orsaka hypotoni även 

ge hypokalemi, hypoglykemi och gikt. Antipsykotiska läkemedel kan ge ökad fallrisk och 

ångestdämpande medel kan ge (ökad) sedering. Bland receptfria läkemedel kan NSAID ge 

magsår/magblödningar, öka risken för att insjukna i hjärtsvikt hos äldre och/eller ytterligare 

försämra hjärtats funktion hos äldre med känd hjärtsvikt. Syraneutraliserande läkemedel, 

antacider, kan interagera med andra läkemedel, laxerande läkemedel kan orsaka hypokalemi 

och påverka näringsstatus och bulkmedel kan orsaka obstipation (Shepler et al., 2006).  
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Polyfarmaci ur ett patientperspektiv 

Sköra äldre 

Skörhet (eng”frailty”) har blivit ett etablerat begrepp inom äldreforskningen och används för 

att beskriva äldre med hög biologisk ålder och en minskad fysiologisk reserv. Den gradvisa 

försämringen av ett flertal funktioner, bl.a. av dem som tidigare nämnts, gör att de är extra 

sårbara vid sjukdom och löper större risk för att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. 

Begreppet skörhet definieras utifrån att minst tre av kriterierna ofrivillig viktförlust, svaghet, 

orkeslöshet eller utmattning, långsam gånghastighet och låg fysisk aktivitet föreligger 

(Socialstyrelsen, 2011). Sköra äldre har omfattande behov av såväl medicinsk vård som 

omvårdnad och behöver i regel insatser från såväl länssjukvård, primärvård och kommunal 

vård och omsorg. Genom kännedom om begreppet skörhet och hur det definieras kan dessa 

äldre identifieras tidigt och eventuella besvär minskas eller förebyggas (SKL, 2012). 

Livskvalitet för äldre  

En studie av Bowling (2005) visade att god hälsa var den enskilt viktigaste faktorn för hög 

livskvalitet bland äldre. Hälsan framhölls som allt viktigare ju äldre personerna var. De 

personer som upplevde att de hade bäst hälsa hade också högst livskvalitet Bowling visar 

också i en annan studie (2011) att frånvaro av sjukdom inte behöver innebära låg livskvalitet 

för äldre. Att kunna leva ett socialt aktiv liv – trots sjukdom - och att ha mentala resurser att 

hantera de svårigheter som kan uppstå är ännu viktigare. Många äldre förknippar hälsa med 

att kunna vara fysiskt rörlig och att klara vardagslivet (Fors, 2012, Löf, 2014). Ensamhet kan 

vara en bidragande orsak till att äldre personer upplever låg livskvalitet (Smith, 2012). 

Eftersom tidigare kontakter och nätverk ofta riskerar att glesas ut i takt med stigande ålder blir 

organisationer och föreningar viktiga för känslan av trygghet och gemenskap (Henning & 

Svensson, 2011). Borglin et al. (2005) uppger att många äldre värderar sociala och fysiska 

aktiviteter högt. Att kunna vara fysiskt aktiv har precis som för många yngre ett positivt 

samband med välbefinnande (Berg, 2007). Det är dock precis som för yngre viktigt att den 

äldre personen kan göra aktiviteter som känns meningsfulla för just honom eller henne 

(Cooney et al., 2009). Att få komma utomhus är något som värderas högt, allra helst ut till 

naturen. Känslor av självrespekt och värdighet kan bibehållas om den äldre personen klarar 

sig självständigt (Andersson et al., 2007). Smith (2012) visar också att en känsla av kontroll 

över sin situation kan ses som ett uttryck för oberoende, något som kan ha en positiv inverkan 

på livskvaliteten. Gilhoody et al. (2007) fann i sin studie att livskvaliteten påverkades positivt 

om de äldre hade förmåga att lösa verkliga och vardagliga problem.  

Polyfarmaci ger sänkt livskvalitet 

Om läkemedelsbehandlingen är adekvat är naturligtvis fördelarna uppenbara; högre 

livskvalitet för patienterna. Felaktig medicinering kan dock få åtskilliga fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser vilket kan inkräkta på ovan nämnda faktorer, de som äldre personer 

värdesätter och anser ger livskvalitet. Nordin Olsson, Runnamo och Engfelt (2011) visade i en 

studie på sambandet mellan olämplig medicinering och livskvalitet för personer över 80 år 

(medelålder 83,4 år), liksom sambandet mellan korrekt medicinering och hög livskvalitet. De 
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utvärderade vart och ett av patienternas läkemedel utifrån bl.a. indikation, effekt, dos, 

anvisningar för att ta läkemedlet, interaktioner och dubbeldosering. Ju fler ”felaktigheter” 

desto högre poäng. De patienter som hade högst poäng hade lägst livskvalitet och de patienter 

som hade lägst poäng hade högst livskvalitet. De faktorer som bidrog till minskad livskvalitet 

var minskad rörlighet, minskad självständighet, minskad förmåga att delta i dagliga 

aktiviteter, smärta/obehag och oro/depression. En majoritet (79,3%) uppgav att de föredrog 

livskvalitet före ett långt liv. Garfinkel, Zur-Gil och Ben-Israel (2007) jämförde en 

kontrollgrupp med en experimentgrupp på sex geriatriska omvårdnadsavdelningar och fann 

att utsättande av flera läkemedel ledde till bättre livskvalitet och minskad dödlighet. Ett snitt 

på 2,8 läkemedel per person togs bort från experimentgruppen och vissa personer blev 

därefter piggare, mer rörliga och mindre agiterade.  

Omvårdnadsproblem relaterade till polyfarmaci 

Det finns samband mellan polyfarmaci och ökad fallrisk. (Kojima et al., 2011, Damian et al., 

2013, Baranzini et al., 2009). Ett fall kan få allvarliga fysiska konsekvenser för den äldre, 

såsom fraktur och blödning, men även själva rädslan för att ramla kan skapa ett lidande i 

vardagen. Hos vissa äldre ses efter ett fall sämre självförtroende och en medveten 

inskränkning av aktiviteter av rädsla för nya fall. De riskerar att få en mer stillasittande 

livsstil, vilket i sig är en riskfaktor för somatisk sjukdom (Deschpande et al., 2008; Rochat et 

al., 2010). Bland dessa äldre ses också en ökad risk för depression (Murphy et al., 2002).  

Onder et al. (2012) visar på samband mellan polyfarmaci och depression. Symtom på 

depression varierar beroende svårighetsgrad, där den yttersta konsekvensen är suicid. Men 

även lindrigare former ger (bl.a.) negativa tankar om sig själv och framkallar känslor av 

otillräcklighet och värdelöshet vilket påverkar självkänslan (Ahlström et al., 2010). Det 

förekommer också att den äldre personen blir energilös och passiv och drar sig undan från 

sociala aktiviteter och intressen (Yesavage, 1983).  

Det finns vidare samband mellan polyfarmaci och förstoppning (Gage et al, 2010). Förutom 

att förstoppning kan vara både obehagligt och smärtsamt kan den också få psykiska och 

sociala konsekvenser för den drabbade (Friedrichsen & Erichsen, 2004). Att lida av 

förstoppning kan skapa irritation, ilska och frustration. Upplevelser av hjälplöshet och att vara 

fast i en olöslig situation beskrivs också (Dhingra et al., 2012). Det kan också upplevas som 

skamligt och förnedrande att lida av förstoppning (Friedrichsen & Erichsen, 2004). Äldre 

personer med förstoppningsproblematik riskerar därför att avstå från aktiviteter och socialt 

umgänge på grund av rädsla för att snabbt behöva uppsöka toalett eller för den förödmjukelse 

som upplevs i samband med förstoppningsbesvär (Friedrichsen & Erichsen, 2004; Lee & 

Warden, 2011).   

Sambandet mellan polyfarmaci och illamående/aptitlöshet beskrivs av Admassie et al. (2013). 

Att kunna äta och dricka fyller både för yngre och äldre en kulturell, social och emotionell 

dimension och är alltså mer än att bara tillgodo se närings- och vätskebehov. Att kunna äta 

och ha kontroll över vad man väljer att äta kan bidra till välbefinnande, en känsla av 

självständighet och värdighet (Mallet, 2008).  
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Det finns också samband mellan polyfarmaci och malnutrition (Pirlich et al, 2006 och Jyrkkä 

et al., 2011). Malnutrition är i sin tur en riskfaktor för försämrad sårläkning och minskat 

immunförsvar (Cowan et al, 2003). Många äldre lever med svårläkta bensår och medelåldern 

hos dem som drabbas är 75-80 år (Järnhult & Offenbartl, 2013; Lindholm, 2012). Smärta är 

ett betydande inslag i vardagen för många av dessa personer, vilket ofta leder till sorg och 

förtvivlan, fysiska begränsningar och störd nattsömn (Haram & Nåden, 2004). Av rädsla för 

hur andra ska reagera på eventuell lukt från såret och för eventuellt läckage genom förbandet 

kan äldre personer med bensår också dra sig undan från sociala sammanhang vilket kan leda 

till isolering (Hopkins, 2004). Upplevelser av kast mellan hopp och förtvivlan beskrivs då sår 

som förbättras snabbt kan försämras igen. Ängslan, oro och hopplöshet kan prägla vardagen 

för äldre personer med svårläkta bensår (Douglas, 2001).  

Oro kring medicinering 

Moen et al. (2009) visade i en studie att äldre personer som använde flera läkemedel generellt 

var oroliga både för biverkningar och för interaktioner. De uttryckte oro för vilka 

biverkningar ett nytt läkemedel kunde ge och ville ha tydlig information om dem; ifall de var 

vanliga eller allvarliga. De ville också veta vad som kunde hända om de missade en dos. De 

uttryckte oro kring läkemedelskombinationers lämplighet men tyckte att begreppet interaktion 

var svårbegripligt. De gillade inte heller att nya läkemedel ordinerades för att behandla 

biverkningar av ett redan befintligt läkemedel. De ville ha konkret information om sina 

läkemedel, varför de gavs och vilka positiva effekter de hade.  

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnadsprocessen vid polyfarmaci 

NANDA I (North American Nursing Diagnosis Association International) är ett (av flera) 

klassifikationssystem som i Sverige används av sjuksköterskor för att ställa 

omvårdnadsdiagnoser. Det består av domäner med tillhörande underkategorier i form av 

diagnoser som kan vara av risk-, problem- eller resurskaraktär. Diagnoserna ställs genom 

kliniska kännetecken med tillhörande relaterade faktorer (Herdman, 2011). Sjuksköterskor 

kan använda sig av omvårdnadsprocessen för att identifiera vilka av sina patienter som är 

sköra då kriterierna för skörhet kan relateras till diagnoser som malnutrition, 

trötthet/utmattning, nedsatt gångförmåga och nedsatt rörlighet (Herdman, 2011). Många 

symtom på läkemedelsrelaterade problem kan också diagnostiseras, exempelvis de som rör 

fallrisk, mag-/tarmproblematik, infektionsrisk och bristande följsamhet (Sundborg & 

Hellström, 2012). Omvårdnadsperspektivet ger en mer fullständig bild av patienten och 

hans/hennes situation än vad den medicinska diagnosen kan göra. (Ehnfors & Ehrenberg, 

2007).  När sjuksköterskor ställer omvårdnadsdiagnoser som förstoppning, konfusion eller 

yrsel behöver hon alltså ha i beräkning att orsaken inte behöver vara exempelvis naturligt 

åldrande, de kan vara läkemedelsorsakade vilket kan kräva andra åtgärder (Jordan, 2007).  
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Safe Medication Assessment 

Safe Medication Assessment (SMA) är ett hjälpmedel för sjuksköterskor/distriktssköterskor 

för att göra systematiska bedömningar av hur säker en patients läkemedelsanvändning är. 

SMA visar också eventuella behov av stöd patienten kan behöva. SMA kan användas som 

screening-instrument för äldre personer som använder läkemedel i samband med att de skrivs 

in i hemsjukvård, vid hälsosamtal eller vid förändring av den äldres hälsotillstånd. Utifrån vad 

instrumentet visar kan en rad omvårdnadsåtgärder bli aktuella, såsom information och 

undervisning om indikationer, administreringsformer och dos, doshjälpmedel m.m. Det kan 

också handla om stöd och samtal om upplevelser av läkemedelsbehandlingen, mängden 

läkemedel, alkoholvanor m.m. Av instrumentet framgår också bl.a. om den äldre personen har 

en komplicerad läkemedelsbehandling, om risker för interaktioner föreligger och om patienten 

har ett eller flera symtom som skulle kunna misstänkas vara orsakat av läkemedel, såsom 

mag-/tarmproblem, förvirring, orkeslöshet, oro/ångest, trötthet eller ostadighet (Gusdal, 

Beckman, Wahlström & Törnkvist, 2011). 

Vikten av läkemedelskunskaper 

I takt med den ökade läkemedelsanvändningen har läkemedelskunskaper blivit en allt 

viktigare del av omvårdnaden, vare sig det handlar om receptfria eller receptbelagda 

läkemedel (Griffiths, Snowden & Pirmohamde, 2002). I många omvårdnadssituationer går det 

inte heller längre att separera omvårdnad från medicin utan det krävs kunskaper om båda 

områden för att kunna göra en korrekt bedömning (Nilsson, Lundgren & Furåker, 2009). 

Sjuksköterskor bör därför vara införstådda med farmakoterapi: indikationer, effekt, 

interaktioner och biverkningar. Även Downie et al (2008) trycker på vikten av goda 

läkemedelskunskaper då sjuksköterskor får ett allt större ansvar inom området. Ökad kunskap 

bidrar också till att reducera misstag (Downie, Mackenzie, Williams & Hind, 2008; Bullock 

& Manias, 2002). Lehne (2010) menar att genom att kunna upptäcka biverkningar och 

interaktioner kan sjuksköterskorna också vidta åtgärder för att minimera skador och obehag. 

De bör kunna identifiera högriskpatienter, t.ex. patienter med lever- och/eller njursvikt samt 

bedöma och säkerställa patientens följsamhet. De spelar också en viktig roll när det gäller att 

utvärdera effekten av en läkemedelsbehandling (Lehne, 2010). Sjuksköterskor bör också 

känna till de läkemedel som kan vara olämpliga för patienter samt ha kunskaper om de 

läkemedel som utgör de största riskerna när det gäller biverkningar och interaktioner (Pervin, 

2006; Jordan, 2007). 

Ett läkemedel riskerar alltså att bli mindre lämpligt och rent av olämpligt i takt med stigande 

ålder. Även om det är svårt att avgöra när denna eventuella ”brytpunkt” sker bör 

sjuksköterskorna vara medvetna om vad som kan utlösa läkemedelsrelaterade problem, såsom 

akut sjukdom, dehydrering, hjärtsvikt, nya läkemedel och ökad dosering. De behöver vara 

trygga i sina kunskaper om läkemedelsrelaterade problem samt vara realistiska i sin syn på 

vad läkemedel kan åstadkomma – inget läkemedel är helt säkert (Jordan, 2007). 

Sjuksköterskor bör kunna informera patienter om varför ett läkemedel ges, vanliga 

biverkningar och vilka symtom patienterna kan vara uppmärksam på vid nyinsatta läkemedel 
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(Woodruff, 2010). Jordan (2007) menar också att genom att utbilda och informera patienter, 

anhöriga och vårdpersonal om biverkningar samt genom att ha kunskaper om alternativa 

behandlingsmetoder kan sjuksköterskor bidra till att minska de problem som orsakas av 

polyfarmaci. 

Enligt Cowan, While och Roberts (2002) är sjuksköterskebefattningar inom hemsjukvård och 

äldreboenden/sjukhem idealiska när det gäller att minska förekomst och konsekvenser av 

polyfarmaci. Pervin (2006) menar dock att det är en stor utmaning och föreligger flera 

svårigheter för sjuksköterskor när det gäller att identifiera läkemedelsrelaterade problem 

bland sina äldre patienter på äldreboende eller inom hemsjukvård, bl.a. då de ofta är 

multisjuka samt inte alltid kan redogöra för sina symtom och sin sjukdoms- och 

läkemedelshistoria. Hon menar dock att genom att sätta sig in i sina patienter och deras 

medicinering har sjuksköterskorna möjlighet att förebygga allvarliga komplikationer och 

”onödiga” sjukhusinläggningar.  

Vikten av samarbete 

Enligt Leonard, Graham och Bonacum (2004) är kommunikationsbrist den vanligaste orsaken 

till oavsiktliga patientskador. De menar att ett effektivt samarbete och god kommunikation 

förebygger eller lindrar effekterna av dessa misstag. Enligt Sandberg (2006) definieras ett bra 

samarbete bl.a. av god kommunikation och regelbundna avstämningar. West och 

Lyubovnikova (2013) menar att ett gott samarbete inom hälso- och sjukvården kännetecknas 

av att det finns komplexa uppgifter som bara kan lösas tvärprofessionellt. Samarbetet måste 

också bestå av personer med kompetens för uppgiften. Sjuksköterskorna är de som träffar 

patienterna regelbundet och som ansvarar för hanteringen av läkemedel, för säker och effektiv 

administrering, utvärderar läkemedelseffekter och uppmärksammar oönskade effekter, 

informerar patient och anhöriga samt tryggar följsamhet (Downie, Mackenzie, Williams & 

Hind, 2008). De har därför en betydande roll när det gäller att förmedla information från och 

till patienten (Lau, Banaszak-Holl & Nigam, 2007).  

Sjuksköterskorna är också de som har kontakt med samtliga vårdgivare som är involverade 

kring patienten och ur ett läkemedelsperspektiv är kommunikationen med läkare och 

farmaceut, enligt Morrison-Griffiths, Snowden & Pirmohamed (2002), extra viktig. 

Tillgången till läkare för sjuksköterskor som jobbar i hemsjukvård är dock ofta begränsad 

men kan konsulteras under kontorstid. För akuta frågor utanför kontorstid hänvisas till 

beredskapsjouren (Josefsson, 2007; Socialstyrelsen, 2008). Obligatoriska är dock de åtgärder 

som vidtagits för att minska problemen med polyfarmaci; Socialstyrelsens (2012) riktlinjer för 

enkla respektive fördjupade läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem läkemedel eller 

fler. Patientansvarig läkare ansvarar för genomgången och inom hemsjukvård skall patienter 

som är 75 år eller äldre och behandlas med fem eller fler läkemedel erbjudas en enkel 

läkemedelsgenomgång minst en gång per år, där bl.a. läkemedelslistan gås igenom och en 

bedömning av läkemedelsbehandlingen görs. Socialstyrelsen (2004) slår fast att ett 

fungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper, såsom läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdbiträden och farmaceuter är en förutsättning för att personalen ska 
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kunna förbättra äldre människors läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgångar görs, 

enligt Socialstyrelsen, med fördel av flera av dessa yrkesgrupper (Socialstyrelsen, 2004).  

Ellenbecker, Frazier och Verney (2004) visade på medicineringsfel i hemsjukvård hos de 

patienter som själva skötte sin medicinering; de fann att patienterna ofta tog fel dos, hoppade 

över dos, tog medicin vid fel tidpunkt samt tog medicin som inte var ordinerad, vilket gav en 

rad biverkningar såsom trötthet, depression och förstoppning/diarré. De patienter som bedöms 

ha svårt att själva klara av att ta sina mediciner enligt ordination har 

sjuksköterskorna/distriktssköterskorna till uppgift hjälpa; detta görs i samarbete med 

omvårdnadspersonal genom att de delegeras administrering av läkemedlen (Furåker, 2012). 

Varje delegeringsbeslut ställer krav på noggrannhet och medicinska kunskaper hos 

sjuksköterskorna/distriktssköterskorna och hos de personer som mottar delegeringarna 

(SOSFS 1997:14). Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna ansvarar för att instruktioner för 

läkemedelsadministrering ska vara tydliga samt ansvarar för att uppmärksamma och följa upp 

misstag. Ofta kan också information om läkemedelsbehandling vidarebefordras från 

omvårdnadspersonalen till läkare. Åtgärder som kräver sjuksköterskornas 

/distriktssköterskornas bedömning och uppföljning av patienter initieras ofta av 

omvårdnadspersonalen vilka senare kan instrueras och delegeras uppgifter. Att övervaka och 

uppmärksamma läkemedelseffekter och läkemedelsbiverkningar kan också delegeras till 

omvårdnadspersonalen eller göras tillsammans som ett gemensamt ansvar (Nordin Olsson, 

Wätterbjörk & Blomberg, 2014). Det är således viktigt att relationen och samarbetet mellan 

sjuksköterskorna/distriktssköterskorna och omvårdnadspersonalen fungerar (Ödegård & 

Andersson, 2006).  

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans 

Mot bakgrund av det faktum att äldre använder allt fler läkemedel och att riskerna för att 

drabbas av läkemedelsrelaterade problem och sänkt livskvalitet ökar samt att många p.g.a. 

ålder och sjukdom inte själva klarar av att sköta sin medicinering, tillgodogöra sig 

information, uppmärksamma och tolka symtom, kontakta läkare m.m. spelar sjuksköterskan i 

hemsjukvården en viktig roll för att trygga en säker läkemedelsbehandling. Som teoretisk 

referensram har Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans (eng Self-Care Deficit Theory of 

Nursing, S-CDTN) valts. Tre inbördes relaterade delteorier ingår i S-CDTN; teorin om 

egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem (Selanders, Schmieding 

& Hartweg, 1994). 

I sin teori om egenvård beskriver Orem egenvård som en ”medveten handling”, som 

”aktiviteter som individer initierar och utför i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande” (Orem, 1991). Den är inlärd, målinriktad och har ett visst syfte. En person 

med högt blodtryck tar sina blodtrycksmediciner därför att han eller hon vet att det är viktigt 

att hålla blodtrycket på en hälsosam nivå. Det är en egenvårdsåtgärd som kräver kunskap och 

beslutsfattande. Den sker inte instinktivt eller reflexmässigt, utan är en förnuftsbaserad 

reaktion på ett känt behov. För att egenvård ska kunna utföras förutsätts att individens fysiska 
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och intellektuella förmågor tillåter det. Om tidigare färdigheter är nedsatta, helt eller delvis, 

påverkas egenvården i samma riktning (Selanders et al, 1994).  

Egenvårdsbrist är ett begrepp som utgår från individen och beskriver relationen mellan två 

andra begrepp; egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. Om kapaciteten och kraven är lika 

stora finns inget behov av omvårdnadsåtgärder. Teorin om egenvårdsbrist försöker förklara 

när och varför människor kommer i behov av professionell omvårdnad (Orem, 1991). Svaret 

är att människor drabbas av begränsningar som hindrar dem från att själva tillgodose sina 

egenvårdsbehov. Begränsningar kan exempelvis uppstå vid sjukdomar och/eller i takt med 

stigande ålder, där det naturliga åldrandet kan leda till egenvårdsbegränsningar vilket kan göra 

individen beroende av omvårdnad (Selanders et. al, 1994).  

Huvudkomponenterna i teorin om egenvård och i teorin om egenvårdsbrist finns inbyggda i 

teorin om omvårdnadssystem. Kärntanken i teorin om omvårdnadssystem är att sjuksköterskor 

innehar kunskaper som de använder för att avgöra om en viss omvårdnadsåtgärd är nödvändig 

eller inte. Sjuksköterskan kan avgöra om en befintlig eller potentiell obalans mellan kapacitet 

och handlingsbehov föreligger och i så fall upprätta en omvårdnadsplan där det tydligt anges 

vad som ska göras och av vem. De handlingar som utförs av sjuksköterska, patient och/eller 

närstående bildar tillsammans omvårdnadssystemet. Omvårdnaden består av medvetna 

handlingar som utförs under en bestämd tid. Om en sjuksköterska ger en patient en enstaka 

injektion utvecklas inget omvårdnadssystem, såvida inte sjuksköterska och patient bestämmer 

att det finns behov av uppföljande injektioner eller andra omvårdnadsåtgärder (Selanders et 

al., 1994).  

PROBLEMFORMULERING 

Polyfarmacin i Sverige beräknas öka eftersom befolkningen blir allt äldre och allt fler 

sjukdomar kan behandlas med läkemedel. Den ökade läkemedelsanvändningen riskerar att 

skapa ”onödigt” lidande för äldre människor, främst i form av biverkningar och interaktioner. 

Studier visar på att sjuksköterskor kan bidra till att minska de läkemedelsrelaterade problem 

bland äldre som orsakas av polyfarmaci. Att minimera de läkemedelsrelaterade problemen har 

en tydlig koppling till sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Det är därför ur ett 

omvårdnadsperspektiv av intresse att undersöka hur sjuksköterskor och distriktssköterskor 

inom hemsjukvård ser på sina kunskaper kring läkemedel och vad de har för uppfattningar om 

att arbeta med läkemedel. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att studera hur sjuksköterskor och distriktssköterskor inom hemsjukvård 

uppfattar kunskaper om läkemedel samt det tvärprofessionella arbetet kring läkemedel. 

Specifika frågeställningar 

 Vad anser sjuksköterskor/distriktssköterskor vara viktigt att ha kunskap om? 

 Vad har de för uppfattningar om sin egen kunskap?  

 Varifrån har de hämtat sin kunskap? 

 Hur anser de att samarbete med andra professioner fungerar ur ett 

läkemedelsperspektiv? 

METOD 

Design 

Studien hade en kvantitativ design, genomfördes som en tvärsnittsstudie och hade en 

deskriptiv forskningsansats. Den kvantitativa ansatsen syftar till att samla in mätbara data 

vilket gjordes i studien (Patel och Davidsson, 2003). Tvärsnittsstudien är den 

undersökningsform som används då man tar reda på människors förhållanden, attityder etc. 

vid ett visst tillfälle utan någon relation framåt eller bakåt i tiden. De olika svarsalternativen 

analyserades och presenterades med deskriptiv statistik. Den deskriptiva statistiken 

sammanfattar och komprimerar insamlad data och ger en samlad bild av det insamlade 

materialet (Henricsson, 2012). 

Population och urval 

Populationen utgjordes av sjuksköterskor med - och utan distriktssköterskeutbildning 

arbetandes inom kommunal hemsjukvård. De sjuksköterskor som inte hade någon 

distriktssköterskeutbildning kommer hädanefter att kallas ”sjuksköterskor” och de 

sjuksköterskor som hade en distriktssköterskeutbildning kommer att kallas 

”distriktssköterskor”.  

Bekvämlighetsurval innebär att personer som uppfyller inklusionskriterierna och är lättast 

tillgängliga används som informanter (Polit & Beck (2012). För urval kontaktades 

hemsjukvårdsdistrikt i mindre kommuner i Västra Götaland och Jönköpings län. Ett mejl med 

information om studien skickades ut där också önskemål om att få återkomma via telefon 2-3 

dagar senare framfördes (bilaga 1). Under tre dagar kontaktades enhetschefer i sex kommuner 

som alla gav sitt medgivande till att medverka till studien. Cheferna lämnade ut mejladresser 

till berörda sjuksköterskor och distriktssköterskor till författaren. 96 kommunsjuksköterskor 
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fördelade på sex kommuner i Jönköpings län och Västra Götalands län blev det slutgiltiga 

urvalet för studien. 62 deltagare svarade på enkäterna, 2 av dessa exkluderades på grund av 

alltför ofullständigt ifyllda enkäter. Respondenternas demografiska variabler framgår av tabell 

1 under resultatet. 

 

Figur 1: Flödesschema över urvalsförfarande och svarsfrekvens 

Datainsamling 

Instrumentutveckling 

Eftersom inga färdiga enkäter som matchade studiens syfte och frågeställningar kunde finnas 

konstruerades en egen enkät (bilaga 3). Utformandet av enkäten gjordes enligt Trost (2012): 

Först bestämdes studiens syfte och frågeställningar, vilka styrde utformandet av 

frågorna/påståendena. Efter det konstaterades det att studien hade en kvantitativ inriktning. 

Sedan bestämdes skalor för formuläret. Population och urval måste, enligt Trost (2012), 

också bestämmas (se rubrik ”population och urval”).  
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Formuläret hade en hög grad av standardisering då det såg likadant ut för samtliga deltagare 

och distribuerades på samma sätt. Samtliga frågor utom den avslutande hade slutna 

svarsalternativ vilket gjorde att enkäten också hade hög grad av strukturering. Trost (2012) 

föreslår en öppen fråga i slutet av enkäten, varpå fråga 33 lades till.  

Validitet 

Författaren hade ingen erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvård vilket bedömdes vara en 

risk när det gällde enkätens validitet. Även om syftet och frågeställningar slagits fast 

bedömdes risken för att konstruera frågor som inte var kompatibla med sjuksköterskornas och 

distriktssköterskornas faktiska arbetsuppgifter vara alltför stor. För att konstruera frågor med 

hög validitet ansågs det också att det krävdes vissa förkunskaper om hur organisationerna var 

uppbyggda och hur samarbetet med andra professioner såg ut. Risker av den här typen är 

också något som Trost (2012) uppmärksammar. Vissa saker gick att läsa sig till men som ett 

viktigt led i utformningen av enkätfrågorna genomfördes också en intervju med en 

distriktssköterska med 35 års erfarenhet av arbete inom hemsjukvård. Syftet med intervjun var 

att försöka få en bild av distriktssköterskans relation till läkemedel. Intervjun varade i 70 

minuter och tog avstamp i syftet och de fyra frågeställningarna. Den bandades och 

transkriberades och efter det började enkätfrågorna att konstrueras.  

När enkäten var färdig testades den på en sjuksköterska för att uppmärksamma oklarheter och 

brister. Efter detta test togs nio frågor bort. Åtta av dessa bedömdes vara alltför svåra att svara 

på och den nionde bedömdes inte vara relevant utifrån sjuksköterskeprofessionen. När 

ändringar gjorts testades enkäten på en sjuksköterska som jobbade inom hemsjukvård. Denna 

gång uppmärksammades inga oklarheter eller brister. Sjuksköterskan ansåg att frågorna var 

väl anpassade till hennes arbete inom hemsjukvård och att enkäten täckte in väsentliga 

aspekter av problemområdet.  

Reliabilitet 

Enkätens frågor bedömdes ha hög kongruens eftersom de handlade om ungefär samma 

företeelse. Därmed erhölls många nyanser av problemområdet. De båda sjuksköterskorna som 

testade enkäten ansåg vidare att det var lätt att fylla i den och utifrån dessa två tester 

bedömdes därmed precisionen vara hög. När det gäller objektiviteten så är det viktigt att alla 

som kodar och läser in data uppfattar svar och kryss på samma sätt och läser in samma 

uppgift. Enkätsvaren lästes, genom det enkätverktyg som användes, in automatiskt i en fil för 

sammanställning vilket gav hög objektivitet. Vid kvantitativa studier är det viktigt med 

konstans i kortsiktig mening; det får inte spela någon roll om deltagarna inte svarar exakt 

samtidigt (Trost, 2012.). Samtliga deltagare svarade inom en tvåveckorsperiod. 

Övriga aspekter som påverkar validitet och reliabilitet 

För rangordningsskalorna bör de deltagande svara ”i vilken grad de instämmer”. Frågorna ska 

ha en logisk ordning. En fråga skall inte innehålla flera frågor i en. Endast ett svarsalternativ 

ska fyllas i. Ett ”vanligt” språk skall användas. Negationer och långa formuleringar skall 

undvikas. Värdeladdade ord bör undvikas. Språkbruket skall vara konsekvent (Trost, 2012).  
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Enkäten 

Den slutgiltiga enkäten bestod av 7 demografiska variabler, 26 slutna frågor och 1 valfri 

öppen fråga (bilaga 3). Fråga 8-24 handlade om hur deltagarna värderade kunskaper kring 

läkemedel, hur de uppfattade sina egna kunskaper kring läkemedel samt hur de förvärvat 

kunskaperna. Fråga 25-33 handlade om deltagarnas uppfattning av att arbeta med läkemedel 

och läkemedelsrelaterade problem samt uppfattning om samarbete med andra professioner. 

Fråga 34 gav möjlighet att komplettera med egna synpunkter kring läkemedel och 

läkemedelshantering. 

Datainsamlingsmetod 

Enkäterna lades in i ett nätbaserat enkätverktyg för utskick. När detta var gjort och 

enkätverktyget testats kontaktades åter respektive enhetschef för att erhålla mejladresser till 

deltagarna. Två mejl skickades efter detta ut till var och en av deltagarna. Det första mejlet 

bestod av ett missivbrev (bilaga 2) och det andra mejlet innehöll en länk till enkäten. 

Datainsamlingen genomfördes under mars månad 2014.  

Dataanalys 

Data från de mottagna enkäterna matades in i statistikbearbetningsprogrammet SPSS 

Statistics 22. ”Instämmer helt” gav 1 poäng, ”instämmer i hög grad” gav 2 poäng, ”instämmer 

delvis” gav 3 poäng, ”instämmer i låg grad” gav 4 poäng och ”instämmer inte alls” gav 5 

poäng. Data analyserades i SPSS och redovisas som deskriptiv och korrelativ statistik. För att 

se om det fanns skillnader mellan sjuksköterskornas och distriktssköterskornas svar användes 

Mann-Whitneys U-test och för att se hur distriktssköterskorna skattade 

sjuksköterskeprogrammet kontra distriktssköterskeprogrammet avseende möjligheter att 

tillgodogöra sig kunskaper om indikationer, biverkningar och interaktioner användes 

Wilcoxon´s rangsummetest. Spearman´s rangkorrelation användes för att se om ålder, antal år 

inom hemsjukvård och antal år inom sjukvård påverkade svaren.   

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes utgick från Helsingforsdeklarationens etiska principer 

för forskning om och med människor. Det primära i deklarationen är att försökspersonernas 

välbefinnande och integritet värnas. Negativa effekter på deltagarnas mentala och fysiska 

integritet skall minimeras (World Medical Association [WMO], 2008). Risken med studien 

var att flera enkätfrågor ombad deltagarna att ta ställning till sin egen kompetens. Om man då 

ansåg sig sakna det som efterfrågades bör det ha kunnat påverka självförtroendet tillfälligt. 

Mot detta ställdes nyttan med studien - att deltagarnas bidrag kunde leda till ny kunskap, 

vilket skulle kunna ge sjuksköterskor/distriktssköterskor möjligheter till förbättringsarbeten 

på området.  

Informerat samtycke innefattar information, förmåga att förstå informationen och frivillighet 

(Henricsson, 2012). Samtliga deltagare fick i samband med enkätutskicken information om 
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syftet med studien och att det var frivilligt att delta. Det informerades också om att de 

deltagande var anonyma. Det enkätprogram som användes garanterade anonymitet då endast 

frågor och svar samt den tidpunkt då den deltagande skickat enkäten syntes i programmet. 

Endast författare och handledare kom åt datamaterialet. Konfidentiellitet, som handlar om att 

redovisa data på ett sådant sätt att de inte kan återföras till en enskild person, garanterades och 

därför redovisas inte personuppgifter, arbetsplatser eller kommuner i resultatet. Författarens 

och handledarens kontaktuppgifter framgick också i missivbrevet vilket är praxis enlig Trost 

(2012). Skriftliga tillstånd att genomföra studien erhölls från cheferna för de olika 

hemsjukvårdsområdena (bilaga 1). 

RESULTAT 

Bakgrundsuppgifter 

Av studiedeltagarna var 57 % sjuksköterskor utan distriktssköterskeutbildning och 43 % 

sjuksköterskor med distriktssköterskeutbildning. Av distriktssköterskorna hade samtliga utom 

en förskrivningsrätt. Distriktssköterskorna hade jobbat mer än dubbelt så länge som 

sjuksköterskorna inom hemsjukvård och något längre inom sjukvård totalt (tabell 1).   

Tabell 1: Demografiska data över respondenterna.  

 

Bakgrundsdata 

  

N 

 

% 

 

Kön Kvinna 55 92 

 Man 5 8 

Befattning Sjuksköterska 34 57 

 Distriktssköterska med 

förskrivningsrätt 

25 42 

 Distriktssköterska utan 

förskrivningsrätt 

1 1 

Ålder Medel  

Median 

48,3  

49,5 

  

Antal år i 

hemsjukvård 

Medel  

Median 

7,6 

5 

  

 0 - 10  44 73 

 11 – 20  12 20 

 21-30  4 7 

 Medel SSK 4,7   

 Median SSK 2,5   

 Medel DSK 10,7   

 Median DSK 10,0   

 

 

 



16 
 
 

Tabell 1: Demografiska data över respondenterna.  

 

Bakgrundsdata 

  

N 

 

% 

 

Antal år i 

sjukvård 

Medel 

Median 

22,3 

24,5 

  

 0 – 10  15 25 

 11 – 20  10 17 

 21 – 30  20 33 

 31 – 40  9 15 

 41 – 50  6 10 

 Medel SSK 21,1   

 Median SSK 23,5   

 Medel DSK 24,4   

 Median DSK 27   

 

Vikten av kunskaper kring indikationer, interaktioner och biverkningar 

Av tabell 2 framgår att samtliga deltagare instämde ”helt” eller ”i hög grad” med att det var 

viktigt med kunskaper om indikationer (fråga 8) och biverkningar (fråga 16). 51 personer (88 

%) instämde ”helt” eller ”i hög grad” med vikten av kunskaper om interaktioner (fråga 12). 

Distriktssköterskorna skattade vikten av kunskaper om biverkningar signifikant högre än 

sjuksköterskorna. 

Uppfattningar om egen kunskap kring läkemedel 

Av tabell 2 framgår att deltagarna skattade sina kunskaper kring läkemedel att ge på generell 

ordination högst (88 % instämde ”helt” eller ”i hög grad”, fråga 22), följt av kunskaper om 

receptfria läkemedel (45 % instämde ”helt” eller ”i hög grad”, fråga 21). Lägst skattade man 

sina kunskaper att identifiera läkemedelsrelaterade problem (37 % instämde ”helt” eller ”i hög 

grad”, fråga 20). Distriktssköterskorna skattade sina kunskaper om de tre områdena 

signifikant högre än sjuksköterskorna (tabell 2). 32 personer (54 %) instämde ”helt” eller ”i 

hög grad” med att de var insatta i sina patienter och deras medicinering (fråga 27). För 

distriktssköterskorna instämde 18 personer av 26 ”helt” eller ”i hög grad” (69 %), denna 

skattning var signifikant högre än sjuksköterskornas. 

Samarbete med andra professioner ur ett läkemedelsperspektiv 

8 personer (14 %) instämde ”helt” eller ”i hög grad” med att det fanns tillräckligt med tid 

avsatt för att diskutera läkemedelsrelaterade frågor med omvårdnadspersonal (fråga 30, tabell 

2)) och 7 personer (12 %) instämde ”helt” eller ”i hög grad” med att det fanns tillräckligt med 

tid avsatt med läkare för att diskutera läkemedelsbehandling (fråga 32). För nämnda 

påståenden instämde ca hälften ”i låg grad” eller ”inte alls” med att tillräckligt med tid fanns 

avsatt med omvårdnadspersonal och läkare för att diskutera läkemedelsrelaterade frågor 

respektive läkemedelsbehandling. 38 personer (64 %) kände sig ”helt” eller ”i hög grad” 

trygga med att omvårdnadspersonalen kontaktade dem om de upplevde problem i samband 

med läkemedel (fråga 31) och 20 personer (33 %) instämde ”helt” eller i hög grad” med att de 
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tillräckligt snabbt kunde komma i kontakt med läkare vid misstänkta läkemedelsrelaterade 

problem (fråga 33). 

Att förvärva kunskaper om läkemedel 

Deltagarna skattade erfarenhet högre än sjuksköterskeutbildning när det gällde att förvärva 

kunskaper kring indikationer, interaktioner och biverkningar (tabell 2). 53 personer (93 %) 

instämde ”helt” eller ”i hög grad” till att de förvärvat goda kunskaper om indikationer genom 

erfarenhet (fråga 10), jämfört med 28 (47 %) för sjuksköterskeprogrammet (fråga 9). 32 

personer (53 %) instämde ”helt” eller ”i hög grad” till att de erhållit goda kunskaper om 

interaktioner genom erfarenhet (fråga 14), jämfört med 11 (18 %) för 

sjuksköterskeprogrammet (fråga 13). För biverkningar var antalet 41 (68 %) för erfarenhet 

(fråga 18) och 15 (25 %) för sjuksköterskeprogrammet (fråga 17). 

Tabell 2: Fördelning av svarspoäng, medel- och medianvärde för 1) sjuksköterskor, 2) 

distriktssköterskor, 3) sjuksköterskor + distriktssköterskor. 1 p = instämmer helt, 2 p = 

instämmer i hög grad, 3 p = instämmer delvis, 4 p = instämmer i låg grad, 5 p = instämmer 

inte alls. Jämförelser mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor genom Mann-Whitney 

U-test. 

 

Antal deltagare med poäng  

1, 2, 3, 4, 5. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Medel 

 

Median 

 

p-värde 

         

8. Vikten av kunskaper om 

indikationer 

        

   Sjuksköterskor 23 11 0 0 0 1,32 1,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 18 8 0 0 0 1,31 1,00  

   Totalt 41 19 0 0 0 1,32 1,00  

9. Sjuksköterskeprogrammet 

och indikationer 

        

   Sjuksköterskor 0 13 16 5 0 2,76 3,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 5 10 7 4 0 2,39 2,00  

   Totalt 5 23 23 9 0 2,60 3,00  

10. Erfarenhet och 

indikationer1 

        

   Sjuksköterskor 10 19 2 0 0 1,74 2,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 11 13 2 0 0 1,65 2,00  

   Totalt 21 32 4 0 0 1,70 2,00  
1Frågan besvarades av 57 (bortfall, n=3) 

11. Distriktssköterske-

programmet och indikationer 

        

  Distriktssköterskor 9 10 6 1 0 1,96 2  

12. Vikten av kunskaper om 

interaktioner 

        

   Sjuksköterskor 14 15 5 0 0 1,74 2,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 14 10 2 0 0 1,54 1,00  

   Totalt 28 25 7 0 0 1,65 2,00  
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Tabell 2: Fördelning av svarspoäng, medel- och medianvärde för 1) sjuksköterskor, 2) 

distriktssköterskor, 3) sjuksköterskor + distriktssköterskor. 1 p = instämmer helt, 2 p = 

instämmer i hög grad, 3 p = instämmer delvis, 4 p = instämmer i låg grad, 5 p = instämmer 

inte alls. Jämförelser mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor genom Mann-Whitney 

U-test. 

 

Antal deltagare med poäng  

1, 2, 3, 4, 5. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Medel 

 

Median 

 

p-värde 

13. Sjuksköterskeprogrammet 

och interaktioner 

        

   Sjuksköterskor 0 4 18 9 3 3,32 3,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 1 6 10 9 0 3,04 3,00  

   Totalt 1 10 28 18 3 3,20 3,00  

14. Erfarenhet och 

interaktioner 

        

   Sjuksköterskor 1 16 16 1 0 2,50 2,50 i.s. 

   Distriktssköterskor 4 11 10 1 0 2,31 2,00  

   Totalt 5 27 26 2 0 2,42 2,00  

15. Distriktssköterske-

programmet och interaktioner 

        

   Distriktssköterskor 3 14 8 1 0 2,27 2  

16. Vikten av kunskaper om 

biverkningar2 

        

   Sjuksköterskor 17 17 0 0 0 1,50 1,50 0,023 

   Distriktssköterskor 21 4 0 0 0 1,23 1,00  

   Totalt 38 21 0 0 0 1,38 1,00  
2Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 

17. Sjuksköterskeprogrammet 

och biverkningar3 

        

   Sjuksköterskor 0 8 16 9 0 3,03 3,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 1 6 15 4 0 2,85 3,00  

   Totalt 1 14 31 13 0 2,95 3,00  
3Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 

18. Erfarenhet och 

biverkningar4 

        

   Sjuksköterskor 2 19 12 0 0 2,30 2,00 0,012 

   Distriktssköterskor 11 9 6 0 0 1,81 2,00  

   Totalt 13 28 18 0 0 2,09 2,00  
4Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 

19. Distriktssköterske-

programmet och biverkningar5 

        

   Distriktssköterskor 4 12 8 1 0 2,24 2  
5Frågan besvarades av 25 (bortfall, n=1)  
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Tabell 2: Fördelning av svarspoäng, medel- och medianvärde för 1) sjuksköterskor, 2) 

distriktssköterskor, 3) sjuksköterskor + distriktssköterskor. 1 p = instämmer helt, 2 p = 

instämmer i hög grad, 3 p = instämmer delvis, 4 p = instämmer i låg grad, 5 p = instämmer 

inte alls. Jämförelser mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor genom Mann-Whitney 

U-test. 

 

Antal deltagare med poäng  

1, 2, 3, 4, 5. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Medel 

 

Median 

 

p-värde 

20. Kunskaper för att 

identifiera 

läkemedelsrelaterade problem 

        

   Sjuksköterskor 0 8 23 3 0 2,85 3,00 0,008 

   Distriktssköterskor 1 13 12 0 0 2,42 2,00  

   Totalt 1 21 35 3 0 2,67 3,00  

21. Kunskaper om receptfria 

läkemedel 

        

   Sjuksköterskor 0 10 19 5 0 2,85 3,00 0,001 

   Distriktssköterskor 5 12 9 0 0 2,15 2,00  

   Totalt 5 22 28 5 0 2,55 3,00  

22. Kunskaper om läkemedel 

att ge på generell ordination6 

        

   Sjuksköterskor 4 23 6 0 0 2,06 2,00 0,001 

   Distriktssköterskor 14 11 1 0 0 1,50 1,00  

   Totalt 18 34 7 0 0 1,81 2,00  
6Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 

25. Säker läkemedelshantering 

vid dosett 

        

   Sjuksköterskor 0 6 21 5 2 3,09 3,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 2 5 11 8 0 2,96 3,00  

   Totalt 2 11 32 13 2 3,03 3,00  

26. Säker läkemedelshantering 

vid ApoDos 

        

   Sjuksköterskor 2 21 8 2 1 2,38 2,00 0,018 

   Distriktssköterskor 9 12 4 1 0 1,89 2,00  

   Totalt 11 33 12 3 1 2,17 2,00  

27. Insatt i patienterna och 

deras medicinering7 

        

   Sjuksköterskor 1 13 16 3 0 2,64 3,00 0,015 

   Distriktssköterskor 4 14 8 0 0 2,15 2,00  

   Totalt 5 27 24 3 0 2,42 2,00  
7Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1)  

28. Tar regelbundet upp frågor 

kring läkemedelsbehandling8 

        

   Sjuksköterskor 2 13 16 2 0 2,55 3,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 4 12 8 2 0 2,31 2,00  

   Totalt 6 25 24 4 0 2,44 2,00  
8Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 
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Tabell 2: Fördelning av svarspoäng, medel- och medianvärde för 1) sjuksköterskor, 2) 

distriktssköterskor, 3) sjuksköterskor + distriktssköterskor. 1 p = instämmer helt, 2 p = 

instämmer i hög grad, 3 p = instämmer delvis, 4 p = instämmer i låg grad, 5 p = instämmer 

inte alls. Jämförelser mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor genom Mann-Whitney 

U-test. 

 

Antal deltagare med poäng  

1, 2, 3, 4, 5. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Medel 

 

Median 

 

p-värde 

29. Har möjlighet att följa upp 

och utvärdera 

läkemedelsbehandling9 

        

   Sjuksköterskor 2 12 12 6 1 2,76 3,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 3 11 10 1 1 2,46 2,00  

   Totalt 5 23 22 7 2 2,63 3,00  
9Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 

30. Tillräckligt med tid avsatt 

med omvårdnadspersonalen10  

        

   Sjuksköterskor 1 2 13 16 2 3,47 4,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 1 4 7 7 6 3,52 4,00  

   Totalt 2 6 20 23 8 3,50 4,00  
10Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 

31. Trygg med att 

omvårdnadspersonalen tar 

kontakt 

        

   Sjuksköterskor 4 14 16 0 0 2,35 2,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 5 15 5 1 0 2,08 2,00  

   Totalt 9 29 21 1 0 2,23 2,00  

32. Tillräckligt med tid avsatt 

med läkare11 

        

   Sjuksköterskor 0 2 14 14 4 3,59 4,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 0 5 9 7 4 3,40 3,00  

   Totalt 0 7 23 21 8 3,51 3,00  
11Frågan besvarades av 59 (bortfall, n=1) 

33. Kan tillräckligt snabbt 

komma i kontakt med läkare 

        

   Sjuksköterskor 1 10 16 7 0 2,85 3,00 i.s. 

   Distriktssköterskor 3 6 14 3 0 2,65 3,00  

   Totalt 4 16 30 10 0 2,77 3,00  
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En majoritet av distriktssköterskorna ”instämde helt” eller ”i hög grad” med att de under sin 

distriktssköterskeutbildning fått goda kunskaper om indikationer, interaktioner och 

biverkningar. Att de skattade distriktssköterskeprogrammet signifikant högre än 

sjuksköterskeprogrammet avseende nämnda faktorer framgår av tabell 3. 

Tabell 3: Översikt över distriktssköterskornas skattning av sjuksköterskeprogrammet 

kontra distriktssköterskeprogrammet avseende hur de erhållit kunskaper om indikationer, 

interaktioner och biverkningar. Jämförelse mellan de två programmen genom Wilcoxon 

Signed Ranks Test. Fördelning av svarspoäng, medel- och medianvärde för 

distriktssköterskor. 1 p = instämmer helt, 2 p = instämmer i hög grad, 3 p = instämmer 

delvis, 4 p = instämmer i låg grad, 5 p = instämmer inte alls.  

 

Antal deltagare med poäng  

1, 2, 3, 4, 5. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Medel 

 

Median 

 

p-värde 

9. Sjuksköterskeprogrammet 

och indikationer 

        

Distriktssköterskor 5 10 7 4 0 2,39 2 0,026 

11. Distriktssköterske-

programmet och indikationer 

        

  Distriktssköterskor 9 10 6 1 0 1,96 2  

13. Sjuksköterskeprogrammet 

och interaktioner 

        

   Distriktssköterskor 1 6 10 9 0 3,04 3 0,01 

15. Distriktssköterske-

programmet och interaktioner 

        

   Distriktssköterskor 3 14 8 1 0 2,27 2  

17. Sjuksköterskeprogrammet 

och biverkningar 

        

   Distriktssköterskor 1 6 15 4 0 2,85 3  

19. Distriktssköterske-

programmet och 

biverkningar12 

        

   Distriktssköterskor 4 12 8 1 0 2,24 2 0,01 
12Frågan besvarades av 25 (bortfall, n=1) 
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Tabell 4 visar att ju längre deltagarna arbetat inom hemsjukvård desto viktigare tyckte de att 

det var att ha kunskaper om interaktioner och biverkningar. De tyckte också att 

yrkeserfarenhet gett dem goda kunskaper kring biverkningar. Ju äldre de deltagande var desto 

bättre ansåg man att grundutbildningen gett goda kunskaper om indikationer och 

interaktioner.  

Tabell 4: Översikt över de frågor som korrelerar med variablerna ålder, antal år inom 

hemsjukvård och totalt antal år inom sjukvård. Instämmer helt=1 poäng, vilket ger 

minustecken framför ett positivt samband. 

  Grundut

bildning 

och 

interakti

oner 

Tillräck

ligt med 

tid 

avsatt 

med 

läkare 

Yrkeser

farenhet 

och 

indikati

oner 

Vikten 

av 

kunskap

er om 

interakti

oner 

Vikten 

av 

kunskap

er om 

biverkni

ngar 

Yrkes- 

erfarenh

et 

och 

biverkni

ngar 

Grund-

utbildni

ng och  

indikati

oner 

Ålder 

 

 

r -0,289 -0,360 0,299    -0,261 

 p-värde 0,029 0,006 0,028    0,050 

 N 57 56 54    57 

Antal år 

i hem-

sjukvår

d 

r    -0,263 -0,397 -0,287  

 p-värde    0,042 0,002 0,028  

 N    60 60 59  

Totalt 

antal år 

i 

sjukvår

d 

r  -0,362      

 p-värde  0,005      

 N  58      

 

Sammanfattning av resultatet 

Sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvård anser att kunskaper om 

läkemedel är viktiga men de upplever att det är svårt att identifiera läkemedelsrelaterade 

problem. Distriktssköterskorna skattar sina läkemedelskunskaper högre än sjuksköterskorna 

på flera områden och skattar distriktssköterskeutbildningen högre än grundutbildningen när 

det gäller att tillgodose läkemedelskunskaper. Sjuksköterskor/distriktssköterskor anser att för 

lite tid är avsatt med läkare och omvårdnadspersonal för att diskutera läkemedelsrelaterade 

frågor. Det är också svårt att komma i kontakt med ansvarig läkare vid misstanke om 

läkemedelsrelaterade problem.  
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METODDISKUSSION 

En kvantitativ ansats är vald eftersom en mer övergripande förståelse av problemområdet i 

relation till hemsjukvård är önskvärd. Vid en kvalitativ intervjustudie hade en djupare 

förståelse kring läkemedel och läkemedelsrelaterade problem kunnat uppnås på individnivå 

men det är inte tanken med studien. Att göra urvalet genom att ta kontakt med respektive 

hälso- och sjukvårdschef via mejl följt av telefonkontakt får anses vara lyckat då samtliga 

godkände genomförandet av studien. Urvalet är spritt på sex kommuner av olika storlek, 

fördelade på två län och med olika storlek på hemsjukvårdsdistrikten vilket ger en mångfald 

och en möjlighet till generaliserbarhet. Beslutet att genomföra studien med hjälp av nätenkäter 

istället för pappersenkäter togs på grund av att en studie av McFall och Milke (2007) 

uppmärksammats, vilken visar att sjukvårdspersonal föredrar nätenkäter framför 

pappersenkäter. 

Studier bland hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive sjuksköterskor, kännetecknas av låg 

svarsfrekvens (Hill, Fahrney, Wheeless & Carson, 2006; Ulrich & Grady, 2004). Enligt Cook, 

Dickinson och Eccles (2009) är svarsfrekvensen bland sjuksköterskor i regel lägre än 60 %. 

Enligt Trost (2012) är en svarsfrekvens på 50 – 75 % godtagbart vid enkätundersökningar. 

Efterson svarsfrekvensen för denna studie är 65 % får datainsamlingsmetoden anses vara 

lyckad. En påminnelse har skickats ut. Två påminnelser är enlig Henricsson (2012) lämpligt 

för att minska bortfallet ytterligare men på grund av tidsbrist har detta inte kunnat göras. I 

övrigt anses inget ytterligare ha kunnat tillföras för att minimera bortfall; missivbrev har 

medföljt enkäterna och frågorna anses vara begripligt konstruerade och presenterade på ett 

logiskt sätt med rationell ordning. 

En brist i studien skulle kunna vara att ingen färdig enkät från någon studie med liknande 

syfte har kunnat hittas och att enkätens reliabilitet och validitet därmed inte är styrkt sedan 

tidigare. Validitet och reliabilitet är dock i så hög utsträckning som möjligt säkerställd enlig 

Trost (2012) och genom att den testades på två sjuksköterskor i två steg innan den skickades 

ut. Nio frågor togs bort och några förtydliganden fick göras efter att sjuksköterskorna fyllt i 

enkäten, vilket tyder på att detta var ett viktigt led i utformandet av enkäten. För 

standardiseringen att bli hundraprocentig hade enkäterna kunnat ha skickats ut samtidigt. De 

har skickats ut och besvarats inom en tvåveckorsperiod och detta bedöms inte ha haft någon 

inverkan på svaren. De svarsalternativ som erbjudits lämnar inget utrymme för svar i form av 

”vet ej”, ”har ingen åsikt” eller liknande, vilket givetvis innebär en risk för att deltagarna 

angivit svar där de egentligen inte har haft någon åsikt. Mot detta ställs risken att få för många 

svar av den typen och att man då har svar man inte kan använda sig utav. Därför har de 

deltagande nu ”tvingats” att ta ställning. Ur ett etiskt perspektiv kan man diskutera fråga 20-

22 och 24 som uttryckligen ber de deltagande att bedöma sin egen kompetens, något som kan 

vara känsligt och påverka självförtroendet. Kanske är det också svårare att svara ärligt på den 

typen av frågor än traditionella attityd- och åsiktsfrågor. Nyttan med att få en bild av hur 

sjuksköterskor och distriktssköterskor inom hemsjukvård värderar sina kunskaper ansågs dock 

vara större än faran för den enskilda individen. En annan brist, som påpekats av en av 
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deltagarna, är att den demografiska variabeln ”befattning” endast ger utrymmer för att välja 

mellan ”SSK” eller ”DSK”. Det finns ytterligare specialistutbildade sjuksköterskor med annan 

inriktning än mot distriktssköterska som jobbar inom hemsjukvården. Författaren har därför 

skickat ut ett förtydligande att deltagare med annan specialistutbildning skulle kryssa i ”SSK”. 

När de demografiska variablerna SSK och DSK jämförs i resultatet kan alltså kan alltså en 

specialistutbildning bland de deltagare som inte har en distriktssköterskeutbildning påverka 

svaren för denna grupp.   

Ett bortfall på 35 % måste diskuteras när det gäller tillämpning av studien och möjligheten att 

generalisera resultatet. Vilka är orsakerna till att inte ha svarat på enkäterna? Finns det 

anledning att misstänka att de som inte har svarat hade kunnat påverka resultatet i så hög 

utsträckning att resultatet hade blivit ett annat? Enligt Sudman (1985) är huvudskälen bland 

hälso- och sjukvårdspersonal till att inte delta i studier tidbrist, att inte uppfatta värdet av 

studien, frågor som rör konfidentiellitet samt dubier kring studiens opartiskhet. I det 

missivbrev som medföljer enkäten (bilaga 2) framgår bakgrunden till studien, varför den är 

viktig, syftet med studien samt att deltagarna och deras svar behandlas konfidentiellt. Att 

författaren själv studerar vid distriktssköterskeprogrammet kanske kan uppfattas som aningen 

partiskt men bedöms knappast påverka svarsfrekvensen. Möjligen har distriktssköterskor i 

högre utsträckning än sjuksköterskor utan distriktssköterskeutbildning motiverats till att delta, 

men eftersom fördelningen av de båda grupperna blivit 43 % mot 57 % kan inte heller detta 

bedömas bidra till några systematiska fel vid datainsamlingen. Det största skälet får därför 

antas vara tidsbrist, vilket också stryks av McFall och Milke, (2007), O´Rourke (1999) och 

Roxburgh (2006). Man kan anta att deltagare med kort erfarenhet av sjuksköterskeyrket 

upplever större tidsbrist än deltagare med lång erfarenhet, och att deltagare med lång 

erfarenhet alltså i större utsträckning svarar på enkäten, men det är en spekulation. Personal 

med lång erfarenhet kan också ha ett större ansvar på en arbetsplats och på så vis uppleva lika 

stor tidsbrist. Över hälften av de svarande har dessutom jobbat mellan 1 och 5 år vilket talar 

emot tesen. Inga uppenbara faktorer som skulle kunna skilja dem som svarat från dem som 

inte svarat åt kan alltså identifieras, svarsfrekvensen ligger över genomsnittet bland 

sjuksköterskor samt inom det intervall som enligt Trost (2012) anses vara godtagbart i 

enkätstudier. Studien genomförs i olika kommuner av olika storlek och i olika län, vilket gör 

att resultatet i viss mån kan anses kunna vara generaliserbart. 

Författarens erfarenheter av att arbeta som sjuksköterska liksom kunskaper kring läkemedel 

anses vara tillräckliga, men kunskaper kring polyfarmaci och hemsjukvård ansågs till en 

början ha varit begränsade. Efter att ha studerat litteratur och författat bakgrunden var 

kunskaperna kring polyfarmaci goda men kring hemsjukvård fortfarande vaga. Det ansågs i 

princip vara omöjligt att konstruera en enkät med hög validitet utan en viss förförståelse kring 

sjuksköterskornas och distriktssköterskornas arbete, kring organisationen runt hemsjukvården 

och kring samarbete med andra professioner. Intervjun med den distriktssköterska som jobbat 

inom hemsjukvården – som gjordes i syfte att få insyn i dessa frågor i relation till läkemedel - 

har varit ett viktigt led i processen kring skapandet av enkäten. Detta initiativ finns dock inte 

förankrat i någon metodlitteratur vilket kan ses som en svaghet med metoden. De frågor som 
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ställts till nämnda distriktssköterska anses dock vara neutrala och distriktssköterskan har inte 

lagt några värderingar i sina svar utan har på ett objektivt och sakligt sätt berättat om sitt 

arbete i relation till läkemedelsrelaterade frågor. Vid konstruerandet av enkätfrågorna anses 

de begränsade personliga erfarenheterna av hemsjukvård istället ha varit en fördel. De har 

minskat risken för att omedvetet styra in undersökningen på sådant som skulle kunna ha 

bekräftat den egna uppfattningen. Det har inte funnits några förväntningar på att deltagarna 

ska ha svarat på det ena eller det andra sättet. Inga frågor har tyckt vara viktigare än andra och 

en jämn fördelning kring de olika aspekterna av läkemedelsrelaterade frågor utifrån 

polyfarmaci anses vara uppnått.    

Man kan enligt Ejlertsson (2003) minska bortfallet genom att ringa respondenter som inte vill 

delta för att motivera dem. Detta har dock inte låtit sig inte göras i denna studie av praktiska 

skäl och med hänvisning till de etiska principerna om frivillighet och anonymitet. Ett 

forskningsetiskt problem som rör konfidentiellitet är att deltagarnas mejladresser är desamma 

som deras för- och efternamn. Mejladresserna sparades på författarens hårddisk och raderades 

efter att datainsamlingen var över.  

RESULTATDISKUSSION 

Viktig kunskap 

Ett av resultaten i studien är att samtliga deltagare instämmer ”helt” eller ”i hög grad” i att 

kunskaper om indikationer och biverkningar är viktiga och att en klar majoritet i att kunskaper 

om interaktioner är viktiga. Deltagarnas åsikter delas av forskare på området, som menar att 

sjuksköterskor kan minska konsekvenserna av polyfarmaci genom att ha kunskaper om 

indikationer, biverkningar och interaktioner samt känna till läkemedel med stor risk för 

interaktioner och biverkningar (Pervin, 2006; Lehne, 2010; Morrison Griffiths et al., 2002). 

Goda läkemedelskunskaper anses vidare vara en förutsättning för att personalen ska kunna 

förbättra äldres läkemedelsanvändning (Socialstyrelsen, 2004). Att deltagarna anser att 

kunskaper om indikationer, biverkningar och interaktioner är viktiga tolkas som att de i sitt 

arbete inom hemsjukvården behöver vara insatta i sina patienters läkemedelsbehandling samt 

att de stöter på de problem som biverkningar och interaktioner kan orsaka. Sjuksköterskor och 

distriktssköterskor är de som kontaktas för en bedömning när en patient uppvisar någon form 

av besvär – kanske framkommer det då tillräckligt ofta att läkemedel är orsak till besvären för 

att sjuksköterskorna/distriktssköterskorna ska anse att kunskaper om biverkningar och 

interaktioner är viktiga. Det kan också vara så att de i sitt arbete stöter på de attityder till 

läkemedel som beskrivs av Ho et al. (2009) och Javasinghe (2009); att patienter ofta har 

bristfälliga kunskaper om sin behandling och avbryter den av rädsla för biverkningar - utan att 

meddela behandlande läkare. Kunskap hos sjuksköterskan/distriktssköterskan är en 

förutsättning för god följsamhet enligt Orem (1991). På grund av att den äldre personen inte 

förstår sig på sin behandling löper egenvårdsbehovet, att han/hon tar sina mediciner, risk att 

inte tillgodoses. Resultatet kan bli en bristande följsamhet, vilket kan tolkas som det Orem 
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kallar egenvårdsbrist. Det hjälpmedel hon fokuserar mest på för att stärka egenvårdskapacitet 

är just patientundervisning (Orem 1991, Selanders et al, 1994). Goda kunskaper är en 

förutsättning för denna undervisning.  

Uppfattning om egen kunskap 

37 % av studiedeltagarna instämmer ”helt” eller ”i hög grad” i att de har tillräckligt med 

kunskaper för att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Få studier med liknande syfte och 

jämförbara resultat har kunnat hittas. Tre äldre studier visar på att sjuksköterskor generellt sett 

upplever ett oproportionerligt stort läkemedelsansvar (Bullock & Manias, 2002; Morrisson-

Griffiths, Snowden & Pirmohamed, 2002; King, 2004). SBU konstaterar att symtom och 

tecken på biverkningar kan vara svåra att skilja från symtom på sjukdom eller naturligt 

åldrande (SBU, 2009). Föreliggande studies resultat kan tyckas visa på låga kunskaper men 

man kan också tolka deltagarnas svar som att de har en ödmjukhet inför den problematik som 

den ökande läkemedelsbehandlingen och polyfarmacin utgör. ”Läkemedelsrelaterade 

problem” kan nog också uppfattas som ett brett begrepp som är svårt att definiera. Det vore i 

så fall önskvärt att finna några konkreta områden som sjuksköterskor/distriktssköterskor som 

arbetar inom hemsjukvård kunde inrikta sig på. Som framgår av bakgrunden är det viktigt att 

känna till begreppet skörhet för att kunna identifiera vilka äldre patienter som är löper ökad 

risk för att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. Sjuksköterskor/distriktssköterskor kan 

också använda sig av screeninginstrumentet Safe Medication Assessment (2011) när en äldre 

person med flera läkemedel skrivs in i hemsjukvård samt använda det för uppföljning och när 

hälsotillstånd förändras. De kan vidare använda sig av omvårdnadsprocessen för att ställa 

omvårdnadsdiagnoser, och bör då ha kunskaper om vilka diagnoser som kan ha 

läkemedelsbiverkningar/-interaktioner som orsak. Känner sig sjuksköterskor/ 

distriktssköterskor trygga inom dessa tre områden borde de ha förutsättningar att kunna 

identifiera läkemedelsrelaterade problem.    

Distriktssköterskorna skattar i studien sina kunskaper att identifiera läkemedelsrelaterade 

problem, om receptfria läkemedel och om läkemedel att ge på generell ordination signifikant 

högre än vad sjuksköterskorna gör. De skattar också distriktssköterskeprogrammet signifikant 

högre än sjuksköterskeprogrammet när det gäller möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper 

om indikationer, biverkningar och interaktioner. Drygt hälften av de sjuksköterskor som gått 

en kurs i förskrivningsrätt anser, enligt Socialstyrelsen (2004), att den repetition och 

fördjupning de fått bidrar till en ökad förmåga att upptäcka läkemedelsrelaterade problem. De 

har efter utbildningen fått lättare för att tolka patienternas besvär bl.a. genom att se samband 

mellan symtom och läkemedel De anser sig också ha blivit säkrare i sina bedömningar, mer 

observanta och ha en större medvetenhet om läkemedelsrelaterade problem än innan 

utbildningen. De anser också att de blivit bättre på att söka kunskap på egen hand och att läsa 

och förstå innehållet i FASS och Läkemedelsboken (Socialstyrelsen, 2004). Sehic, Lindqvist 

och Drevenhorn (2012) visar att distriktssköterskor upplever att den farmakologiska kursen i 

specialistutbildningen till distriktssköterska ger en god grund att stå på, de känner sig också 

mer pålästa efter att ha gått kursen. Förskrivningsrätten innebär inte bara att kunskaperna om 
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de läkemedel de får förskriva ökar, de upplever även en ökad kunskap om övriga läkemedel 

som patienter använder. Intresset för läkemedel ökar och de är mer benägna att följa upp 

interaktioner och biverkningar (Sehic, Lindqvist & Drevenhorn, 2012). Föreliggande studie 

visar således på resultat som liknar tidigare studiers; distriktssköterskorna upplever att 

kunskaper om läkemedel är större efter utbildningen. När det gäller hur distriktssköterskorna 

skattar grundutbildningen kontra specialistutbildningen i den här studien skulle man 

visserligen kunna tänka sig felvärden p.g.a. att distriktssköterskorna har sin vidareutbildning 

att ”jämföra med”, och därför skulle kunna skatta grundutbildningen extra lågt. Det finns dock 

ingen signifikansskillnad mellan hur sjuksköterskorna och distriktssköterskorna skattar 

grundutbildningen. Däremot finns en brist i att de deltagande endast delades in i 

sjuksköterskor och distriktssköterskor. Det hade varit intressant att veta hur många i gruppen 

sjuksköterskor som har förskrivningsrätt för att om möjligt kunna avgöra om det är 

förskrivningsrätten eller distriktssköterskeutbildningen som ger signifikansskillnaden. Vidare 

så går det inte heller att dra några slutsatser vad gäller hur distriktssköterskor skattar sina 

kunskaper kontra andra specialistsjuksköterskor som i studien ingår i gruppen sjuksköterskor 

och som arbetar inom hemsjukvård. Exempelvis innehåller specialistutbildningar med 

inriktning mot ambulanssjukvård, anestesisjukvård och intensivvård kurser i läkemedelslära 

(Umeå universitet, 2015). Sådana jämförelser får dock göras i andra studier eller i utredningar 

där man är intresserad av att utvärdera olika utbildningars kvaliteter.  

Samarbete med andra professioner ur ett läkemedelsperspektiv 

Ett resultat från studien är att en majoritet (64 %) av deltagarna känner sig trygga med att 

omvårdnadspersonalen tar kontakt vid misstänkta läkemedelsrelaterade problem. En färsk 

studie visar att distriktssköterskor upplever att samarbetet med omvårdnadspersonalen 

förbättrats sedan kommunaliseringen av hemsjukvården De framhåller att samarbetet med 

omvårdnadspersonalen utgör en stor del av arbetet, att samarbetet för det mesta är positivt och 

att det är viktigt att vara tillgänglig för dem (Josefsson & Peltonen, 2015). Ur ett 

läkemedelperspektiv påbörjas samarbetet mellan sjuksköterska/distriktssköterska och 

omvårdnadspersonal i samband med en läkemedelsdelegering (SOSFS 1997:14). Orems teori 

om egenvårdsbalans ligger till grund för bedömningen om patienten behöver hjälp med sin 

medicinering. Egenvårdskravet (följsamhet till läkemedelsbehandling) bedöms vara större än 

egenvårdskapaciteten (att ta rätt mediciner på rätt sätt vid rätt tidpunkter) varpå egenvårdsbrist 

uppstår (Selanders, 1994). Därmed överlåts ansvaret för att följsamheten tryggas åt 

sjuksköterskan/distriktssköterskan som delegerar ansvaret för att administrera mediciner åt 

omvårdnadspersonalen (SOSFS 1997:14). Många kommuner tar dock ett större ansvar än så 

då de har utbildningsmaterial och riktlinjer som säger att det i en delegering även ingår ett 

ansvar att ta kontakt med sjuksköterska/distriktssköterska vid misstanke om biverkningar eller 

vid förändringar av hälsotillstånd (Sandborn, 2015; Yngvesson & Jonsson; 2015). 

Kombinationen av detta faktum och sjuksköterskors positiva attityder till ett nära samarbete 

med omvårdnadspersonal, skulle kunna förklara varför en majoritet av studiedeltagarna 

känner sig trygga med att omvårdnadspersonalen tar kontakt vid läkemedelsrelaterade 

problem.  
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14 % av deltagarna instämmer ”helt” eller ”i hög grad” med att tillräckligt med tid finns avsatt 

tillsammans med omvårdnadspersonal för att diskutera läkemedelsrelaterade problem. Enlig 

Sandberg (2006) kännetecknas ett gott samarbete av regelbundna avstämningar och Craftman 

et al (2012) visar på att distriktssköterskors samarbete med omvårdnadspersonal inom 

hemtjänsten är en förutsättning för en bra och säker hemsjukvård. Även Josefsson et al (2011) 

visar på vikten av samarbete inom kommunal vård. Enligt Kraus (2006) uppfattar också 

omvårdnadspersonal inom hemtjänst personliga möten med distriktssköterskor inom 

hemsjukvård som en viktig del i samarbetet, dels för patienternas bästa men också för den 

egna tryggheten. Föreliggande studie visar att sjuksköterskor/distriktssköterskor inom 

hemsjukvård upplever att för lite tid är avsatt tillsammans med omvårdnadspersonal för att 

diskutera läkemedelsrelaterade problem.  Det är synd, omvårdnadspersonalen är i regel de 

som träffar de äldre personerna mest och de skulle därför kunna bidra med mycket 

information om hur den äldre personen mår. Att inte utnyttja den resursen får anses vara en 

riskfaktor för läkemedelsrelaterade problem. Om ett screeninginstrument som Safe 

Medication Assessment (2011) vore obligatoriskt inom hemsjukvården skulle problemet 

kunna tydliggöras och prioriteras högre. Instrumentet skulle t.ex. kunna vara obligatoriskt för 

riskgrupper som. sköre äldre och äldre personer (>65 år) som använder fem eller fler 

läkemedel. SMA skulle kunna utvärderas och uppdateras kontinuerligt vid regelbundna 

avstämningar tillsammans med omvårdnadspersonalen. Frågor som rör läkemedelsbehandling 

i allmänhet och specifika fall i synnerhet skulle också kunna diskuteras. I samband med dessa 

träffar kunde också förlängningar av delegeringar göras. Samarbetet mellan 

sjuksköterskor/distriktssköterskor och omvårdnadspersonal borde i samband med att en 

delegering utfärdas betraktas som påbörjat, inte avslutat.   

12 % instämmer” helt” eller ”i hög grad” med att det finns tillräckligt med tid avsatt med 

läkare för att diskutera läkemedelsrelaterade problem medan 49 % instämmer ”i låg grad” 

eller ”inte alls”. Enligt Josefsson (2007) och Socialstyrelsen (2008) är tillgången till 

primärvårdsläkare mycket riktigt begränsad men kan konsulteras av kommunsjuksköterskor 

under kontorstid. Att endast 12 % av deltagarna anser att detta är tillräckligt tolkas som en 

önskan om ett närmare och mer regelbundet samarbete med läkare inom primärvården kring 

läkemedel. 33 % av deltagarna anser att de tillräckligt snabbt kan komma i kontakt med läkare 

vid misstänkta läkemedelsrelaterade problem. Kommunsjuksköterskor beskriver att det ofta 

kan vara tidskrävande att få tag på primärvårdsläkare men att de ofta är nöjda när de väl 

etablerat kontakt (Van Ejken et al., 2008). Att knappt en tredjedel av deltagarna i föreliggande 

studie anser att de tillräckligt snabbt kan komma i kontakt med läkare måste tolkas som att 

fler akut uppkomna läkemedelsrelaterade problem skulle kunna åtgärdas snabbare än idag.  

En färsk studie visar att distriktssköterskor inom hemsjukvård upplever brister både i 

kontakten med läkare och genom avsaknad av stöd från dem (Josefsson & Peltonen, 2015). 

Läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården borde kunna minskas om mer tid var 

avsatt tillsamman med läkare och om det gick att nå läkare snabbare än idag. 
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Konklusion 

Föreliggande studie visar att sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar inom 

hemsjukvård anser att läkemedelskunskaper är viktiga, men att många anser sig sakna 

tillräckliga kunskaper för att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Distriktssköterskorna 

verkar genom sin utbildning stärkta i sin profession som förskrivare. Sjuksköterskor och 

distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvård anser att för lite tid är avsatt med läkare 

och omvårdnadspersonal för att diskutera läkemedelsrelaterade frågor. Det är också svårt att 

komma i kontakt med ansvarig läkare i tid vid misstänkta läkemedelsrelaterade problem. För 

att minska läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvård finns behov av ökade 

läkemedelskunskaper samt av ett ökat samarbete med läkare och omvårdnadspersonal. 

Kliniska implikationer i vården 

Ett resultat ur denna studie uppmärksammar att endast 37 % av deltagarna instämmer ”helt” 

eller ”i hög grad” i att de har tillräckliga kunskaper för att identifiera läkemedelsrelaterade 

problem. De deltagare som arbetat längst inom hemsjukvård är också de som tycker det är 

viktigast med interaktioner och biverkningar. Därför vore det intressant att se en satsning på 

hemsjukvården för att minska läkemedelsrelaterade problem; strukturerad implementering av 

Safe Medication Assessment, utbildning om riskgrupper såsom sköra äldre samt vilka 

omvårdnadsdiagnoser som kan ha läkemedel som orsak. En försvinnande liten del tycker att 

det finns tillräckligt med tid avsatt med läkare och omvårdnadspersonal för att diskutera 

läkemedelsrelaterade problem. Om respektive verksamhet implementerade en obligatorisk 

screening, t.ex. genom SMA, kunde eventuella läkemedelsrelaterade problem synliggöras. 

Detta skulle förhoppningsvis leda till att regelbundna avstämningar med omvårdnadspersonal 

och läkare för uppföljning och utvärdering skulle prioriteras högre än i nuläget.  

Förslag på fortsatt forskning 

Det vore intressant att se en studie som undersökte om ett systematiskt användande av Safe 

Medication Assessment inom hemsjukvård skulle bidra till att minska läkemedelsrelaterade 

problem. Det vore också intressant av se en studie som undersökte vilka typer av 

läkemedelsrelaterade problem som föranleder omvårdnadspersonal att kontakta 

sjuksköterskor/distriktssköterskor.  
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BILAGOR 

Bilaga 1(3) Förfrågan till enhetschef om godkännande av studie 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie om 

kommunsjuksköterskor och läkemedel 

Jag heter Andreas Eklöf och jag studerar vid distriktssköterskeprogrammet på Högskolan i 

Skövde. Under vårterminen skriver jag min D-uppsats (magisternivå) som handlar om 

läkemedelsrelaterade problem bland patienter i behov av hemsjukvård. 

Bakgrund 

Äldre personer står på allt fler läkemedel och utvecklingen förutspås fortsätta. Den ökade 

läkemedelsanvändningen riskerar att skapa ”onödigt” lidande för äldre personer, främst i form 

av biverkningar och interaktioner. Enligt Socialstyrelsen (2012) uppstår de 

läkemedelsrelaterade problemen vanligen på grund av olämpliga läkemedelsval, felaktig 

dosering, biverkningar, interaktioner och hanteringsproblem.  

Mycket fokus ligger på vad läkare kan göra för att minska de läkemedelsrelaterade 

problemen. Flera studier visar också att sjuksköterskor kan bidra till att minska de problem 

som kan uppstå i samband med polyfarmaci (polyfarmaci = samtidig användning av fem eller 

fler läkemedel). Studier visar även att sjuksköterskor inom hemsjukvård och 

äldreboenden/sjukhem har möjlighet att bidra till att minska förekomst och konsekvenser av 

polyfarmaci. Därför är det angeläget att studera hur sjuksköterskor inom hemsjukvård ser på 

sina kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning och vad de har för uppfattning om 

att arbeta med läkemedel och läkemedelsrelaterade problem.  

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva kommunsjuksköterskors uppfattningar om egen kunskap 

gällande läkemedelsrelaterade problem hos patienter med behov av hemsjukvård. 

Studiens genomförande samt hantering av data 

För att kunna genomföra studien behöver jag komma i kontakt med distriktssköterskor och 

sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård. Härmed ansöks om medgivande för att inhämta 

data till den nämnda studien liksom önskemål att erhålla sjuksköterskornas och/eller 

distriktssköterskornas e-mejladresser. Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av en 

nätenkät med ett antal frågor som berör kommunsjuksköterskors uppfattningar om sina 

kunskaper gällande läkemedel och läkemedelsanvändning samt uppfattning om att arbeta med 
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läkemedelsrelaterade problem. Det tar cirka fem minuter att besvara enkäten. Studien är tänkt 

att genomföras under mars/april 2014.   

Om jag får Ert medgivande planerar jag att skicka ut enkäterna via mejl till personalen. Till 

varje enkät bifogas information om studien i form av ett missivbrev. Deltagandet i studien är 

frivilligt och görs helt anonymt. Jag som arbetar med studien kommer inte att veta vem som 

svarat vad. Svaren kommer att analyseras och sammanställas i tabeller. Inga enskilda svar, 

arbetsplatser eller kommuner kommer att kunna utläsas av resultatet. Studien kommer att 

publiceras och bevaras i databasen DIVA. 

Inklusionskriterier 

Studien riktar sig till distriktssköterskor i hälso- och sjukvårdsteam i Västra Götalands - och 

Jönköpings län. Även sjuksköterskor utan distriktssköterskeutbildning i nämnda team kan 

ingå.  

Jag svarar gärna på Era frågor på tel. 073-7697390 eller mejl:  b13andek@student.his.se.  Ni 

kan även kontakta min handledare Kristina Ek på telefonnummer 0500-448428 eller mejl: 

kristina.ek@his.se.  

Med Vänlig Hälsning 

Andreas Eklöf 

 

Jag samtycker till att studien genomförs på min enhet/mina enheter. 

..…………………………….  …………………………den…………… 

Namnteckning   Ort                              Datum 

 

..……………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

mailto:b13andek@student.his.se
mailto:kristina.ek@his.se
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Bilaga 2(3) Information till deltagare i samband med nätenkät 

Hej! 

Jag heter Andreas och jag studerar vid distriktssköterskeprogrammet på högskolan i Skövde.  

Jag skulle bli jätteglad om du ville hjälpa mig med min studie som din chef har gett mig 

tillåtelse att genomföra i din kommun. Jag har tagit fram en enkät som tar ca 5 minuter att 

fylla i och ditt bidrag vore värdefullt för mig.  

Om du vill delta: 

1. Klicka på länken i det andra mejlet som du fått. Beroende på vad du har för system kan 

mejlet se lite ”märkligt” ut. (Ibland syns formulärfrågorna redan i mejlet men bry dig inte om 

dem.)  Det viktiga är att du klickar på länken. Det kan också stå att ”delar av meddelandet har 

blockerats av säkerhetsskäl” eller liknande. Klicka i så fall på ”visa innehåll”, jag garanterar 

att länken är säker. 

2. När du klickar på länken skickas du till enkäten som tar ca fem minuter att fylla i. 

3. Fyll i enkäten. 

4. Skicka. 

Lite information om studien: 

Min studie handlar om läkemedelsrelaterade problem bland patienter i behov av hemsjukvård. 

De äldre står på allt fler läkemedel vilket kan leda till lidande för patienterna i form av 

biverkningar och interaktioner 

Studier visar att sjuksköterskor inom hemsjukvård och äldreboenden/sjukhem har möjlighet 

att bidra till att minska problemen med polyfarmacin. Därför vill jag studera hur 

sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvård ser på sina kunskaper om läkemedel och 

läkemedelsanvändning och vad de har för uppfattning om att arbeta med läkemedel och 

läkemedelsrelaterade problem. 

#Det är frivilligt att delta i studien. 

#Du är helt anonym.  

#Jag som arbetar med undersökningen kommer inte att veta vem som svarat vad.  Inga 

enskilda svar, arbetsplatser eller kommuner kommer att kunna utläsas i studien. 

Jag svarar gärna på dina frågor på tel. 073-7697390 eller mejl: b13andek@student.his.se.  Du 

kan även kontakta min handledare Kristina Ek på telefonnummer 0500-448428 eller mejl: 

kristina.ek@his.se. 

Tack för att du vill delta! Andreas Eklöf, distriktssköterskestudent, Högskolan i Skövde 

mailto:b13andek@student.his.se
mailto:kristina.ek@his.se
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Bilaga 3(3) Enkäten 

FRÅGEFORMULÄR 

1. Jag är Kvinna   Man   

2. Jag är född 19........ 

3. Jag är   SSK        DSK   

4. Jag har jobbat……..år inom hemsjukvården 

5. Jag har jobbat……..år totalt inom vården 

6. Jag jobbar huvudsakligen           Dag          Natt          Varierande   

7. Jag jobbar        Heltid          Deltid   (……..%) 

DEL 1 

Fyll i det svarsalternativ som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning 

8. Det är viktigt att veta varför mina patienter har ett visst läkemedel 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

9. Under min grundutbildning till sjuksköterska fick jag goda kunskaper om vad olika 

läkemedel används för  

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

10. Genom yrkeserfarenhet har jag fått goda kunskaper om vad olika läkemedel används för 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 
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11. Om du är distriktssköterska: Under min distriktssköterskeutbildning fick jag goda 

kunskaper om vad olika läkemedel används för 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

12. Det är viktigt att ha goda kunskaper om läkemedelsinteraktioner 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

13. Under min grundutbildning till sjuksköterska fick jag goda kunskaper om 

läkemedelsinteraktioner 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

14. Genom yrkeserfarenhet har jag fått goda kunskaper om läkemedelsinteraktioner 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

15. Om du är distriktssköterska: Under min distriktssköterskeutbildning fick jag goda 

kunskaper om läkemedelsinteraktioner 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 
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16. Det är viktigt att ha goda kunskaper om läkemedelsbiverkningar 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

17. Under min grundutbildning till sjuksköterska fick jag goda kunskaper om 

läkemedelsbiverkningar 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

18. Genom yrkeserfarenhet har jag fått goda kunskaper om läkemedelsbiverkningar 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

19. Om du är distriktssköterska: Under min distriktssköterskeutbildning fick jag goda 

kunskaper om läkemedelsbiverkningar 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

20. Jag har tillräckligt med kunskaper för att identifiera läkemedelsrelaterade problem 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 
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21. Jag har tillräckligt med kunskaper om receptfria läkemedel 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

22. Jag har tillräckligt med kunskaper om de läkemedel jag får ge på generell ordination 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

23. Om du är distriktssköterska: Under min utbildning till distriktssköterska gick jag en 

kurs i förskrivningsrätt 

       Ja                 Nej  

                                          

 

24. Om du har förskrivningsrätt: Jag har tillräckligt med kunskaper om de läkemedel 

jag har förskrivningsrätt för 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

DEL 2 

Fyll i det svarsalternativ som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning 

25. Jag anser att läkemedelshanteringen i samband med dosett är säker 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 
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26. Jag anser att läkemedelshanteringen i samband med ApoDos är säker 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

27. Jag anser att jag är väl insatt i mina patienter och deras medicinering 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

28. Jag tar regelbundet upp frågor gällande läkemedelsbehandling med mina patienter 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

29. Jag anser att jag har möjlighet att regelbundet och vid behov följa upp och utvärdera mina 

patienters läkemedelsbehandling 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

30. Jag anser att det finns tillräckligt med rapporttid avsatt för att diskutera 

läkemedelsrelaterade frågor med omvårdnadspersonalen 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 
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31. Jag känner mig trygg eftersom jag vet att omvårdnadspersonalen kontaktar mig om de 

upplever problem i samband med läkemedel 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

32. Jag anser att det finns tillräckligt med tid avsatt med läkare för att diskutera 

läkemedelsbehandling  

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

 

33. Jag anser att jag tillräckligt snabbt kan komma i kontakt med läkare vid misstänkta 

läkemedelsrelaterade problem 

Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer              Instämmer                    

     helt                      i hög grad                   delvis                     i låg grad                  inte alls 

                                                                               

Om du har ytterligare synpunkter när det gäller läkemedel och läkemedelshantering så skriv 

dem gärna här 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Än en gång: tack för hjälpen! 

 

 

 

 

 


