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Sedan början av 1990-talet har antalet personer 80 år och äld-
re (80+) ökat med 30 procent, och antalet förväntas öka ytter-
ligare under de kommande två decennierna [1]. Med ökande 
andel äldre multisjuka patienter ökar bruket av och riskerna 
med läkemedel. Samtidig användning av många läkemedel 
ökar risken hos äldre för biverkningar, läkemedelsinteraktio-
ner och bristande följsamhet till ordinationerna, särskilt 
bland äldre med flera kroniska sjukdomar [2]. Hög förekomst 
av dessa faktorer, t ex i en kommun, indikerar med stor sanno-
likhet brister i läkemedelsbehandlingen [2]. Läkemedel som 
enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör undvikas vid 
behandling av äldre (nedan kallade olämpliga läkemedel) för-
skrivs i stor utsträckning även till de äldsta [2, 3].

Socialstyrelsen har i en rapport visat att omfattande läke-
medelsbehandling hos äldre är kopplat till ökad risk för död, 
akutmottagningsbesök, magblödning och fallolyckor [4]. Det-
ta gällde även då man tog hänsyn till antalet sjukdomar och 
hur allvarliga de var, vilket indikerar ett samband mellan an-
tal läkemedel och sjuklighet.

Studier har rapporterat ett samband mellan antalet förskri-
vande läkare per patient och graden av multimedicinering och 
även med en lägre kvalitet i läkemedelsbehandlingen när det 
gäller personer med dosförpackade läkemedel som bor i sär-
skilt boende [5, 6]. Många förskrivande läkare per patient ökar 
riskerna för felmedicinering, t ex flera likartade läkemedel för 
samma indikation. Risken ökar även för att nyinsatta läkeme-
del inte blir uppmärksammade. Detta försvårar för läkare att 
ta ett övergripande ansvar för den äldre patientens läkeme-
delsbehandling.

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mel-
lan antalet förskrivande läkare per patient och graden av mul-
timedicinering, användningen av olämpliga läkemedel och 
förekomsten av tänkbara läkemedelsinteraktioner för alla pa-
tienter 80+ som under år 2010 hade dosförpackade läkemedel, 
i såväl ordinärt som särskilt boende.

Metod
Patienter i åldersgruppen 80+ valdes, då denna patientgrupp 
är mest känslig för effekten av många läkemedel, olämpliga 
läkemedel och läkemedelsinteraktioner. För att kunna ge-
nomföra studien skapades en databas med information om 
samtliga patienter som under år 2010 hade dosdispenserade 
läkemedel. Detta är för närvarande den enda tillgängliga da-
tabasen där det finns en koppling mellan enskilda patienter 
och enskilda läkare. Den kan därför användas för att studera 
relationen mellan en patients ordinerade läkemedel och anta-
let förskrivande läkare.

Varje patient fick ett unikt nummer, och deras personnum-
mer var okända för undersökarna. För varje individ fanns 
uppgift om ålder, kön, hemkommun, ordinärt eller särskilt 
boende, expedierade läkemedel med 7-ställig ATC-kod samt 
förskrivande läkare för vart och ett av läkemedlen. För varje 

läkemedel angavs om det gällde stående ordination eller an-
vändning vid behov. Varje läkare fick ett unikt nummer, och 
deras identitet var okänd för undersökarna.

Databasen var tillgänglig som en Excel-fil. Med hjälp av Ex-
cels standardprogram och med program som skapades för än-
damålet genomfördes följande analyser av materialet:
•   antalet patienter i olika åldersgrupper
•   antalet olika läkemedel för varje patient med stående ordin-

ationer och vidbehovsordinationer sammanslagna
•   antalet olika läkare per patient som ordinerat läkemedlen
•   antal olika läkemedel per patient relaterat till antalet för-

skrivande läkare per patient
•   andel av patienterna som under året haft olämpliga läkeme-

del relaterad till antalet förskrivande läkare per patient
•   andel av patienterna som under året haft läkemedelskombi-

nationer som kan ge läkemedelsinteraktioner relaterad till 
antalet förskrivande läkare per patient.

De läkemedelskombinationer som analyserats var de som i Läke-
medelsboken 2011–2012 anges medföra risk för interaktioner av 
typ D, dvs läkemedelskombinationer som bör undvikas [7] .

Resultat
Apodos-databasen för år 2010 omfattade alla 180 516 patien-
ter som hade Apodos detta år. Denna studie redovisar analy-
ser för patienterna i åldersgrupperna 80+. Data i Tabell I visar 
att antalet olika läkemedel, medelantalet läkare och olämpli-
ga läkemedel per patient minskade med ökande ålder. Patien-
ter i ordinärt boende hade i genomsnitt 9,3, och i särskilt bo-
ende 9,2, läkemedel per person (Tabell I).

Mellan 17 och 20 procent av patienterna i de olika ålders-
grupperna hade olämpliga läkemedel. Bland patienter i ordi-
närt boende hade 20,9 procent olämpliga läkemedel, jämfört 
med 18,2 procent i särskilt boende (Tabell I).

Antal patienter med Apodos relaterat till antalet förskri-
vande läkare per patient visas i Tabell II. Knappt 48 procent 
av befolkningen i åldern 80 år eller äldre hade endast en för-
skrivande läkare medan 3,9 procent hade fem läkare eller fler. 
Medelantalet olika läkemedel per patient ökade linjärt med 
antalet förskrivande läkare (Tabell II, Figur 1).

Andelen patienter med olämpliga läkemedel relaterad till 
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antalet förskrivande läkare per patient bestämdes också (Ta-
bell II, Figur 2). Även här ökade andelen patienter som hade 
ordinerats olämpliga läkemedel linjärt med ökande antal för-
skrivande läkare per patient.

Andelen patienter som hade läkemedelskombinationer som 
potentiellt kan ge D-interaktioner bestämdes och relaterades 
till antalet förskrivande läkare per patient (Tabell II, Figur 3). 
Även här ökade andelen patienter med de undersökta läkeme-
delskombinationerna med ökande antal förskrivande läkare 
per patient.

diskussion
Dosförpackade läkemedel, där varje dospåse innehåller de lä-
kemedel som ska intas vid samma tillfälle, är ett distribu-
tionssystem för läkemedel. Det kan ordineras till patienter 
som antas själva inte kunna sköta sin medicinering och som 
har många läkemedel. Avsikten är att underlätta för patien-
terna att följa läkares ordinationer och att minska mängden 
läkemedel som kasseras. Apoteket AB har varit den enda till-
verkaren, och bolaget äger varumärket Apodos.

Databasen som använts för analyserna är för närvarande 

den enda tillgängliga källan med koppling 
mellan enskilda patienter och enskilda läkare. 
Data från Apodos har använts för den typen av 
patienter i särskilt boende [5, 6]. Det har också 
rapporterats att dosförpackning av läkemedel 
kan medverka till olämplig läkemedelsbe-
handling hos äldre [8].

I denna studie fanns majoriteten äldre pa-
tienter i särskilt boende, och andelen ökade 
med stigande ålder. I samtliga åldersgrupper 
hade kvinnor i genomsnitt fler läkemedel än 
män (Tabell I). Eftersom patientdata samlats 
in från aktuella ordinationshandlingar anger 
siffrorna de läkemedel som användes samti-
digt.  En betydande andel av patienterna hade 
olämpliga läkemedel (Tabell I). Även i ålders-
gruppen 100+ hade 18,7 procent sådana läke-
medel. Den nivån kanske inte ska vara noll, 

men den borde vara låg. 
Olämpliga läkemedel var vanligare i ordinärt än i särskilt 

boende. Patienter 80+ i ordinärt boende hade även något fler 
läkemedel än de i särskilt boende. Eftersom databasen omfat-
tar alla patienter med Apodos under år 2010 är detta de verkli-
ga siffrorna. Tidigare publikationer har fokuserat på patienter 
i särskilt boende [5, 6, 9] och då funnit stora brister i äldres lä-
kemedelsbehandling. Den här studien visar att läkemedels-
problematiken bland äldre kan vara ännu större bland dem i 
ordinärt boende, där möjligheten att upptäcka en felmedici-
nering är mindre, än i särskilt boende där personal ständigt är 
närvarande.

De flesta av patienterna (77 procent) hade endast en eller 
två läkare under år 2010. Denna patientgrupp hade lägst 
medelantal olika läkemedel per patient, lägst andel patienter 
med olämpliga läkemedel  och lägst andel patienter med po-
tentiella D-interaktioner (Tabell II). Patienter som anlitar en 
eller ett fåtal läkare har sannolikt i de flesta fall en väl avpas-
sad behandling, men som siffrorna visar kan den ytterligare 
förbättras.

Våra analyser visar att ökande antal förskrivande läkare 
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Figur 1. Antal olika läkemedel per patient 80+ relaterat till antal för-
skrivande läkare år 2010. Korrelationskoefficient = 0,998.

Figur 2. Andel patienter 80+ med olämpliga läkemedel relaterat till 
antalet förskrivande läkare år 2010. Korrelationskoefficient = 0,994.
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tabell i. Data för patienter 80+ med Apodos år 2010.

   Boende Antal olika läkemedel¹  Andel med olämpliga
Ålder,  Kvinnor/män, ordinärt/särskilt, per patient läkemedel²,
år Antal patienter  procent procent kvinnor/män, medeltal procent
80–89 70 941 69/31 40/60 9,5/9,3 19,6
90–99 28 506 78/22 29/71 8,8/8,6 16,9
100+           604 88/12 18/82 7,7/7,1 18,7
¹ Patienter i ordinärt boende hade i genomsnitt 9,3 och i särskilt boende i genomsnitt 9,2 olika läkemedel per person.

² Bland patienter i ordinärt boende hade 20,9 procent olämpliga läkemedel jämfört med 18,2 procent i särskilt boende.

tabell ii. Antal olika läkemedel per patient 80+, andel med olämpliga läkemedel och 
andel med potentiella D-interaktioner i relation till antalet förskrivande läkare.

    Andel patienter
 Antal Antal olika Andel patienter med potentiella
Antal läkare patienter läkemedel med olämpliga D-interaktioner,
per patient 80+ per patient läkemedel, procent procent
 1 50 321  7,7 11,5  2,1
 2 30 293  9,4 13,5  2,8
 3 14 027 10,9 16  3,7
 4  6 299 12,4 18,1  4,8
 5  2 486 13,9 21,1  5,2
 6     976 15,4 24,3  6,9
 7     407 16,8 26,3  6,4
 8     133 18,5 33,1 15,0
 9      47 20,5 29,8 14,3
10+      29 22,2 55,2 21,4
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per patient leder till ökande multimedicinering, högre andel 
patienter med olämpliga läkemedel och ökad andel patienter 
med läkemedelskombinationer som kan ge interaktioner av 
typ D (Tabell II och figurerna 1–3). Antalet förskrivande läka-
re per patient korrelerade starkt till dessa faktorer. Korrela-
tionskoefficienterna var i samtliga fall >0,9. Ökande antal för-
skrivande läkare per patient kan anses visa sämre terapikva-
litet och sannolikt ökande patientrisker, vilket också framgår 
av  tidigare studier [5, 6].

Det kan tänkas att patienter med många läkemedel är sju-
kare och därför anlitar fler läkare. Övriga data i tabellerna I 
och II stöder dock inte detta. Ju äldre och sannolikt sjukare 
patienterna är, desto färre läkare har de i medeltal (Tabell I).  
Ökande andel patienter med många läkemedel, olämpliga lä-
kemedel och riskfyllda läkemedelskombinationer i relation 
till ökande antal läkare per patient tyder i stället på att läkar-
na inte vet om varandras ordinationer och att de kan ha svårt 
att ta reda på vilka läkemedel som patienterna redan använ-
der. Det betyder att många läkare inte har överblick över eller 
tar ansvar för patientens hela behandling. Kunskapen hos för-
skrivare kanske också brister då det gäller Socialstyrelsens 

rekommendationer om olämpliga läkemedel för äldre liksom 
vilka kombinationer som kan ge D-interaktioner [3].

De viktigaste slutsatserna från den här studien är dels att 
många förskrivande läkare per patient försämrar kvaliteten i 
läkemedelsbehandlingen av äldre och sannolikt ökar riskerna 
för patienterna, dels att bristerna i äldres läkemedelsbehand-
ling är större i ordinärt än i särskilt boende. Det finns behov 
av att tydliggöra vem som har ansvaret för den äldre patien-
tens läkemedelsbehandling; en läkemedelsansvarig läkare 
med mandat att inte bara sätta ut läkemedel som andra läkare 
förskrivit, utan dessutom makulera olämpliga recept [10].

   ■ klinik & vetenskap originalstudie

Figur 3. Andel patienter 80+ med potentiella D-interaktioner år 
2010. Korrelationskoefficient = 0,907.
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n Daniel Karlsson och Anders Nilsson har medverkat i studien med 
dataprogrammering.

n Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

■■■summary. 
The study is a survey of the number of drugs per patient related to 
the number of prescribing doctors per patient for all individuals with 
multi-dose dispensing in Sweden in 2010.
For patients 80 years and older (80+) the number of different drugs 
dispensed correlated strongly with an increasing number of pre-
scribing doctors per patient.
The percentage of patients 80+ with drugs, which according to 
guidelines are considered to be inappropriate for elderly, correlated 
strongly with an increasing number of prescribers per patient.
The percentage of patients 80+ with drug combinations known to 
cause severe drug-drug interactions correlated strongly with an in-
creasing number of prescribers per patient.
An increasing number of prescribers per patient was associated with 
a lower quality of drug therapy.
The quality of drug therapy was lower for patients 80+ in their private 
homes as compared to patients in nursing homes.


