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❙ ❙ Eftersom de boende på kommunernas särskilda boenden
successivt blivit allt sjukare har Socialstyrelsen rekommen-
derat en kontinuerlig utvärdering och genomgång av de boen-
des medicinering [1]. Förekomst av och risker med polyfar-
maci hos äldre är välkända problem, även internationellt [2,
3]. Vid en nationell kartläggning som Socialstyrelsen gjorde
1998 hos drygt 6 000 personer i 87 kommuner identifierades
just polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner som speciella
problem [4].

Metoder för att uppskatta läkemedelsanvändningens kva-
litet har utvecklats under senare år [5, 6]. Läkare, sjuksköters-
kor och farmaceuter har arbetat tillsammans för att utvärdera
patienters läkemedel i relation till diagnos och aktuell klinisk
status [6, 7]. Rapporter från arbetet har till största del varit de-
skriptiva, och viktiga kliniska effekter av vidtagna ändringar
är sällan beskrivna. I en liten svensk studie ledde till och med
ändring av medicineringen till försämring i ADL hos parkin-
sonpatienter (n=51) efter bedömningar av ett multidiscipli-
närt team jämfört med en kontrollgrupp (n=33) under det
halvår studien varade [8]. I en randomiserad, kontrollerad,
australisk studie på sjukhemspatienter (n=905) ledde insat-
serna till flera ändringar av medicineringen; däremot notera-
des inga effekter på morbiditet eller mortalitet jämfört med
kontrollerna (n=2 325) under ett års tid [9].

För att skapa metoder för bättre beskrivningar av läkeme-
delsbehandling har förslag på kriterier för ett slags kvalitets-
beskrivning skapats av Socialstyrelsen med utgångspunkt i
publicerad litteratur och rekommendationer från olika exper-
ter [10]. Efter remiss är kriterierna nu under bearbetning.

Samtidigt ordinerade läkemedel kan leda till ogynnsamma
interaktioner, vilket bl a studerats hos patienter i särskilt bo-
ende på Kungsholmen i Stockholm [11]. Vid en 3-årsuppfölj-
ning av läkemedelsbehandlingen kunde man dock påvisa att
det skett tydliga förbättringar under den tidsperioden [12]. Ef-
tersom stora interaktionsanalyser tidigare utförts, men på re-
ceptbaserat material, finns det skäl att också göra interak-
tionsanalyser på faktiskt ordinerade och utdelade/intagna lä-
kemedel.

För att skapa en översiktlig bild av lokala förhållanden i
dessa frågor gjordes en undersökning av läkemedelsordina-
tioner på några sjukhem i sjukvårdsdistriktet (sydvästra Skå-

ne). De primära frågeställningarna var omfattning och bety-
delse av funna läkemedelsinteraktioner samt omfattning av
ordinationer av psykiatriska läkemedel. En beskrivning av
övrig läkemedelsbehandling var en sekundär målsättning.

❙ ❙ Metod
För rekrytering vände vi oss till tre sjukhem där några medi-
cinskt ansvariga sjuksköterskor och distriktsläkare visat in-
tresse för läkemedelsfrågor. Eftersom det sammanlagda anta-
let patienter på dessa sjukhem bedömdes tillräckligt stort för
en inventering inkluderades inte några ytterligare sjukhem.
Urvalet var således inte slumpmässigt, och resultaten är där-
med inte helt generaliserbara.

Deltagande sjukhem. Deltagande sjukhem var Månstorps-
hemmet i Vellinge, Oxie sjukhem i Oxie samt Toftaängens
sjukhem i Svedala. Data från 112 patienter registrerades.

Datainsamling. För att kartlägga förskrivningen av läkemedel
för kontinuerligt bruk samlades läkemedelslistor och ordina-
tionslistor för apodos (dosexpedierade läkemedel) in. Insam-
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ling av data, som bestod av kön, ålder och uppgifter om samt-
liga läkemedel, gjordes under hösten år 2000 av sjukhem-
mens egen personal.

Bedömning av risker för läkemedelsinteraktioner. Den klassi-
ficering av interaktioner som beskrivs i interaktionskapitlet i
Fass användes för studien [13]. I klassificeringen beskrivs lä-
kemedelsinteraktioner efter sin kliniska betydelse (bokstavs-
beteckningar A–D) och efter dokumentationens art för denna
egenskap (sifferangivelser 1–4). Klassifikationerna återges i
Fakta 1 och 2. Interaktionsanalysen utfördes med hjälp av ett
dataprogram för stora datamängder som utvecklats av medar-
betare vid den socialmedicinska avdelningen vid Universi-
tetssjukhuset MAS [14]. En särskild analys gjordes också av
förekommande läkemedelsinteraktioner av typerna C 4 och
D 4.

Speciella läkemedelsgrupper. Neuroleptika, lugnande medel,
sömnmedel och antidepressiva läkemedel har av Socialstyrel-
sen klassificerats med avseende på lämplighetsgrad för be-
handling av äldre i öppenvård. De har därvid delats in i
»mindre lämpliga«, »lämpliga« och »övriga«. I den senare
gruppen finns läkemedel som är nya och ännu ej bedömda el-
ler som faller mellan de två övriga kategorierna. För bedöm-
ningen av dessa läkemedel användes kriterierna i sin nuvaran-
de utformning [10].

Övriga läkemedelsgrupper. Registrering gjordes också av öv-
riga förekommande läkemedel.

Resultatbeskrivningar. I projektet ingick att återföra resulta-
ten för en diskussion med läkare och annan personal på re-
spektive sjukhem.

❙ ❙ Resultat
Ålders- och könsfördelningen av 112 patienter på sjukhem-
men samt ordinerade läkemedel i åtta läkemedelsgrupper
framgår av Tabell I och II. Patienternas medelålder var 84,5
år (variationsvidd 45–101). Sammanlagt hade patienterna
1 071 ordinerade läkemedel, dvs i medeltal 9,6 preparat/pa-
tient (variationsvidd 2–26).

Risk för läkemedelsinteraktioner
Vid analys av samtliga 112 patienters ordinationer noterades
74 interaktioner. Antalet patienter med C- och D-interaktio-
ner i respektive åldersgrupp visas i Figur 1. Summan av C-
och D-interaktioner var 43 (34+9), interaktioner av typerna
C 4 och D 4 svarade för endast 4 (3+1) stycken. Från läkeme-
delsdata hos sjukhemspatienterna fann man följande 9 D-in-
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❙ ❙ Fakta 1

Interaktioner – 
klassificering efter klinisk betydelse

A. Interaktionen har sannolikt ingen klinisk betydelse.
B. Interaktionens kliniska betydelse är ännu ej fastställd.
C. Interaktionen kan leda till ändrad effekt eller biverkningar men

kan bemästras med individuell dosering och/eller plasmakon-
centrationsbestämning av läkemedlet.
• Kombinationen kan kräva dosanpassning.

D. Interaktionen kan leda till allvarliga kliniska konsekvenser i
form av svåra biverkningar, utebliven effekt eller är i övrigt svår
att bemästra med individuell dosering.
• Kombinationen bör därför undvikas.

❙ ❙ Fakta 2

Interaktioner – 
klassificering efter dokumentationens art

1. Interaktionsmöjligheten antyds av ofullständiga fallrapporter
eller in vitro-studier eller har förutsagts från studier av likartade
läkemedel. 

2. Interaktionsmöjligheten har redovisats i väldokumenterad(e)
fallrapport(er).

3. Interaktionen har dokumenterats i studier på friska försöksper-
soner och/eller i pilotstudier på patienter.

4. Interaktionen har dokumenterats i kontrollerade studier på re-
levant patientmaterial. 

Tabell II. Fördelning av läkemedel i åtta läkemedelsområden efter patienternas ålder.

Patienter Antal läkemedel i varje åldersgrupp (antal patienter)

Åldersgrupp Antal Andningsvägar Hjärta–kärl Mage–tarm Smärta Neuroleptika Lugnande Sömnmedel Antidepressiva

<75 14 20 22 31 24 5 9 5 5
75–79 13 1 16 23 8 5 9 6 6
80–84 25 19 69 41 25 6 15 10 10
85–89 24 13 31 30 23 10 13 12 10
≥90 36 23 51 69 47 12 20 16 5

Summa 112 76 (28) 169 (67) 169 (100) 127 (77) 38 (31) 66 (53) 49 (40) 36 (36)

Antal läkemedel 
per patient,
medianvärde
(variationsvidd) 1 (1–7) 2 (1–7) 2 (1–7) 2 (1–3) 1 (1–2) 1 (1–3) 1 (1–3) 1 (1)

Tabell I. Sjukhemspatienter fördelade efter ålder och sjukhem. (I = Oxie, II =
Toftaängen, III = Månstorp.)

Åldersgrupp, år Alla sjukhem I II III

<75 14 9 4 1
75–79 13 8 0 5
80–84 25 12 2 11
85–89 24 16 3 5
≥90 36 23 6 7

Totalt 112 68 15 29
Andel kvinnor 78 50 9 19



teraktioner (D 1 till D 4) hos 9 patienter. Efter respektive in-
teraktion har vi infogat den officiella beskrivningen i interak-
tionstexten i Fass.

Interaktioner klassade som D 1 (n=2). Bricanyl (terbutalin)
och Combivent (ipratropium och salbutamol), Atrovent (ipra-
tropium) och Bricanyl. 
– Terbutalin interagerar sannolikt på samma sätt som salbu-

tamol med ipratropium vid tillförsel i nebulisator. 

Interaktioner klassade som D 2 (n=1). Combivent och Inspiryl
(salbutamol). 
– Sex fall har rapporterats där kombinationsbehandling med

salbutamol och ipratropium vid astma (nebulisator) har ut-
löst trångvinkelglaukom. Kombinationen avrådes hos pre-
disponerade patienter.

Interaktioner klassade som D 3 (n=1). Diamox (acetazolamid)
och Trombyl (acetylsalicylsyra).
– Fallrapporter talar för ökad risk för metabolisk acidos vid

samtidig behandling med acetazolamid och salicylater.
Experimentella studier visar att salicylater ökar den fria,
farmakologiskt aktiva halten av acetazolamid. Kombina-
tionen bör undvikas.

Interaktioner klassade som D 3 (n=3). Kalitabs (kaliumklorid)
och Spironolakton (n=2), Kajos (kaliumklorid) och Spirono-
lakton (n=1).
– Risk för hyperkalemi.

Interaktioner klassade som D 3 (n=1). Dexofen (dextropro-
poxifen) och Tegretol (karbamazepin). 
– Dextropropoxifen kan hämma metabolismen av karbam-

azepin, vars halter i plasma bör följas vid kombinationste-
rapi. Nyligen har allvarliga toxiska effekter av karbamaze-
pin beskrivits vid kombinationsbehandling med dextro-
propoxifen. Kombinationen bör undvikas.

Interaktioner klassade som D 4 (n=1). Waran (warfarin) och
Trombyl.
– Salicylater förstärker warfarins effekt. Salicylater hämmar

dessutom trombocytfunktionen.

Speciella läkemedelsgrupper
I nedanstående detaljerade beskrivning har patienter som be-
handlats med psykofarmaka sammanförts från de olika sjuk-
hemmen. Inom varje grupp ges samtidigt Socialstyrelsens de-
finitioner av kategorierna.

Neuroleptika delas in i endast två klasser – mindre lämpliga
och övriga. Så kallade högdosneuroleptika anses mindre
lämpliga på grund av sina sederande och antikolinerga effek-
ter med ökade risker för kognitiva störningar eller förvirring.
Eftersom erfarenheten av behandling av äldre med »atypiska«
neuroleptika saknas klassificeras dessa som övriga (Tabell
III).

Lugnande medel grupperas i tre klasser – mindre lämpliga,
lämpliga och övriga. Medel med lång halveringstid och som
kan ge biverkningar i form av dagtrötthet, kognitiva störning-
ar och ramlande klassas som mindre lämpliga. Oxazepam,
med kort halveringstid och avsaknad av aktiva metaboliter, är
det enda exemplet på lämpligt medel. Övriga är antingen nya
läkemedel som ännu inte bedömts eller som faller mellan de
två kategorierna (Tabell IV).

Sömnmedel klassificeras på samma sätt. Utgångspunkten har
varit densamma som för lugnande medel: ju längre halve-
ringstid, desto större risk för biverkningar. Preparat med lång
halveringstid är således mindre lämpliga. Triazolam, som vis-
serligen har en kort halveringstid, bedöms också som mindre
lämpligt, eftersom det finns rapporter om excitationstillstånd
som utlösts av behandlingen. Som lämpliga finns endast klo-
metiazol, zopiklon och zolpidem. Till övriga hör endast pro-
piomazin (Tabell V).

Antidepressiva läkemedel delas in på samma sätt. De tricyk-
liska medlen bedöms som mindre lämpliga på grund av starkt
antikolinerga effekter. Lämpliga medel är selektiva seroto-
ninupptagshämmare (SSRI) på grund av »gynnsammare bi-
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Figur 1. Fördelning av patienter med C- och D-interaktioner i re-
spektive åldersgrupp.

0

10

20

30

40

Antal patienter med D-interaktion
Antal patienter med C-interaktion
Antal patienter

≥90 år85–8980–8475–79<75

Antal patienter

Tabell III. Neuroleptika, antal patienter.

Mindre lämpliga Övriga

Buronil 9 Leponex 1
Esucos 6 Risperdal 3
Haldol 8
Mallorol 3
Nozinan 5
Cisordinol 2
Clozapine 1

Summa 34 4

Tabell IV. Lugnande medel, antal patienter.

Mindre lämpliga Lämpliga Övriga

Apozepam 6 Sobril 35 Temesta 2
Stesolid 17 Atarax 5
Xanor 1

Summa 24 35 7

Tabell V. Sömnmedel, antal patienter.

Mindre lämpliga Lämpliga Övriga

Apodorm 2 Imovane 11 Propavan 7
Nitrazepam 6 Heminevrin 10
Flunitrazepam 5 Stilnoct 8

Summa 13 29 7



verkningsprofil«. De övriga är nya och därför svårvärderade
(Tabell VI).

Andra läkemedelsgrupper
Vissa läkemedelsgrupper var väl representerade, andra före-
kom i liten utsträckning. Ett exempel på det senare är att det
bara fanns 3 patienter som behandlades med kalk och D-vita-
min och att peroral diabetesbehandling bara förekom i 4 fall.
Totalt 25 patienter fick B12-preparat, dvs nästan var fjärde pa-
tient. Folsyrapreparat förekom hos 13 och järnpreparat hos 14
patienter. Behandling med analgetika var omfattande, och fle-
ra patienter hade mer än ett preparat. Bland de 14 patienter
som var under 75 år noterades 24 analgetikaordinationer. Hos
de 36 patienter som var över 90 år fanns det 47 ordinationer.

Vanliga läkemedel var laxermedel, men även syrahäm-
mande medel som PPI (protonpumpshämmare) och H2-
blockerare var vanliga, 20 patienter behandlades med PPI.
Diuretika av furosemidtyp förekom i 47 fall, och Zaroxolyn
förekom i 2. Teofyllinpreparat och acetylcystein förekom hos
23 respektive 14 patienter.

❙ ❙ Diskussion
I denna studie noterades få allvarliga interaktionsrisker av kli-
nisk betydelse. Bilden av ett ökat antal läkemedelsinteraktio-
ner med stigande ålder, som tidigare observerats i receptda-
tastudier, kunde inte utläsas i detta begränsade material. 

Interaktioner med hög allvarlighetsgrad
De interaktioner som bedöms ha högsta allvarlighetsgrad en-
ligt klassifikationssystemet i Fass är värda att ta ad notam men
kan behöva granskas närmare. Observerade typ D-interaktio-
ner i det här materialet diskuteras därför nedan.

Det förekom tre fall av läkemedelskombinationer som kan
ge hyperkalemi. Dessa är klassificerade som D 3-interaktio-
ner. Mot riskerna av en sådan kombination kan man invända
att effekten lätt kan kontrolleras med ett vanligt blodprov; ris-
ken föreligger förstås om man inte tar vara på den möjlighe-
ten. Ibland förekommer det emellertid att man till och med or-
dinerar en sådan kombination för att kunna uppnå normala ka-
liumvärden.

I materialet förekom vidare tre fall av kombinationer av
beta-2-stimulerare och ipratropium. En sådan kombination
kan antingen klassificeras som D 1-interaktion eller som en
D 2-interaktion beroende på vilken beta-2-stimulerare som
avses (terbutalin eller salbutamol). Interaktionen uppges kun-
na leda till ökat intraokulärt tryck och eventuellt trångvinkel-
glaukom men är å andra sidan endast beskriven då ipratropi-
um och salbutamol givits med nebulisator, inte med inhalator
[15]. Det paradoxala i sammanhanget är att det finns en fast
kombination av ipratropium och salbutamol för inhalations-
terapi som inregistrerad farmaceutisk specialitet (Combi-
vent).

Ett fall av interaktion mellan acetazolamid och Trombyl
registrerades. Dosen av acetylsalicylsyra är i detta fall avse-
värt mycket lägre än de gramdoser som givits i rapporter som
beskrivit interaktionen.

Ett fall av en kombination av dextropropoxifen och kar-
bamazepin förekom. Interaktionsrisken är viktig att känna
till. Genom att kontrollera halten av karbamazepin och even-
tuellt göra en dosminskning kan problemet kontrolleras [15].

Det vetenskapliga underlaget till terapirekommendationer
förändras successivt, och nya data kan förändra synen på för-
hållandet mellan risk och nytta. Som exempel kan vi ta den
ibland avsiktliga kombinationen av warfarin och acetylsali-
cylsyra. Denna klassas som en D 4-interaktion, dvs bör und-
vikas. I vårt material fanns ett sådant fall. Det är nyligen visat
att det finns tydliga positiva behandlingseffekter av kombina-
tionen. I en norsk 4-årsstudie påvisades en signifikant bättre
effekt (NNT 21[number needed to treat]) av en sådan kombi-
nation avseende den kombinerade effektvariabeln död, icke-
fatal reinfarkt och tromboembolisk stroke efter akut hjärtin-
farkt jämfört med enbart acetylsalicylsyra [16].

Vår studie skiljer sig från en del tidigare sammanställning-
ar. I ett par bygger t ex bedömningen av interaktioner på upp-
gifter om samtidiga uttag av läkemedel på apotek [10, 14]. I
de fallen är det förstås osäkert om patienterna verkligen an-
vänt de uttagna läkemedlen tillsammans; urvalsmetoden kan
innebära en överskattning av interaktionsproblemet. Å andra
sidan har man inte haft tillgång till uppgifter om individernas
övriga läkemedelsbehandling, vilket kan innebära att proble-
met underskattats. I vårt material fås däremot en total över-
blick, där justeringar av terapin i önskvärd riktning redan kan
ha vidtagits.

I en 3-årsuppföljning av data från Kungsholmen-projektet,
där man arbetade med förbättringar beträffande både »olämp-
liga läkemedel« och läkemedelsinteraktioner, fann man tyd-
liga tendenser till en förbättring beträffande läkemedelsinter-
aktioner klass C och D, närvaro av långverkande bensodiaze-
piner, antikolinerga läkemedel och dubbelanvändning av lä-
kemedel [12].

För att försäkra sig om en lämplig hantering av interak-
tionsproblematiken har många journaldatasystem en inbyggd
funktion där samtidigt införda ordinationer mer eller mindre
automatiskt undersöks med hänsyn till interaktioner. Använ-
dande av elektroniska förskrivarstöd förefaller således vara
ett bra sätt att ta sig an problemen.

Lugnande medel m m
Mer än hälften av patienterna hade lugnande medel. Sömn-
medel var vanliga och ordinerades i lika stor utsträckning till
alla åldersgrupper. Den största användningen gällde medel
som bedömts som lämpliga.

Tidigare uppgifter om stor användning av neuroleptika ve-
rifierades; 28 procent av patienterna hade sådana. Förskriv-
ningen dominerades av de gamla medlen, som klassas som
olämpliga. Medeldoserna var dock måttliga – för de mest an-
vända medlen var dosen 40 mg för Buronil, 20 mg för Esu-
cos, 1 mg för Haldol, 100 mg för Mallorol och 50 mg för No-
zinan. De nya medlen som på grund av biverkningsprofil an-
ses lämpliga är emellertid inte dokumenterat bättre på sym-
tom och har ett avsevärt högre pris, samtidigt som erfarenhe-
ten av dem i den här populationsgruppen är begränsad. Beho-
vet av hjälp med farmaka hos patienter som är kroniskt psy-
kiskt sjuka liksom hos patienter med demensyttringar får inte
underskattas.

Depressionsbehandling gavs till 32 procent av patienterna.
Majoriteten behandlades med SSRI. I de tre fall då Saroten or-
dinerats – »minde lämpligt medel« – är det okänt om indika-
tionen varit depression eller neuropatisk smärta. Om det se-
nare skulle ha varit fallet ändras förstås bedömningen av
lämpligheten, liksom om dessa patienter funnit att amitripty-
lin varit ett verksamt medel för långtidsbehandling av depres-
sion [17]. Vid diskussionerna på sjukhemmen var det tydligt
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Tabell VI. Antidepressiva medel, antal patienter.

Mindre lämpliga Lämpliga Övriga

Saroten 3 Seroxat 2 Remeron 3
Cipramil 22
Zoloft 6

Summa 3 30 3



att något skattningsinstrument för att diagnostisera depres-
sion eller för att bedöma effekten av behandling inte använ-
des rutinmässigt.

Övriga medel
Analgetikabehandling var omfattande. Även i denna grupp
framkom ett behov av att använda mer objektiva skattnings-
instrument för bedömning av svårighetsgrad och effekt av in-
satt behandling. 

Av den stora användningen av hematologiska preparat att
döma (järn-, folsyra- och B12-preparat) tycks förekomst av
»anemi« vara något som kanske behöver diskuteras ytterliga-
re. En bidragande orsak till järnbristanemi i den här popula-
tionen skulle kunna vara användning av lågdos acetylsalicyl-
syra. I det här materialet hade 35 patienter Trombyl, men då
vi kontrollerade förekomst av järnbehandling hos patienter
med eller utan Trombyl förelåg ingen skillnad. Ett dåligt nä-
ringsintag skulle kunna spegla den omfattande behandlingen
med folsyra, liksom förekomst av svårpåverkade hemoglo-
binvärden. Den omfattande användningen av B12-preparat
kan också vara uttryck för en önskan att påverka en demens-
utveckling. Mindre troligt är en verkligt hög prevalens av per-
niciös anemi.

En mycket diskuterad medicinsk fråga är den generellt
höga användningen av syrahämmande medel, särskilt PPI. Då
en jämförelse gjordes av förekomst av syrahämmande medel
med eller utan antacida förekom dessa inte oftare hos patien-
ter med acetylsalicylsyra eller icke-steroida antiinflammato-
riska läkemedel än hos övriga patienter.

Läkemedelsanvändningen bland äldre
I motsats till den nationella kartläggningen [1] var våra pati-
enter i genomsnitt 2–3 år äldre och andelen kvinnor större
(69,6 procent mot 62). Eftersom vår studie var en ren sjuk-
hemsundersökning kan det vara svårt att jämföra materialen,
speciellt som personer som vistades på sjukhem bara utgjor-
des av 3,5 procent (218 patienter) i den nationella kartlägg-
ningen.

Resultaten av genomgången av läkemedelsbehandlingen
utöver interaktioner och förekomst av psykofarmaka gör att
en diskussion om kvalitetsindikatorer på läkemedelsbehand-
ling inom äldrevården inte enbart bör belysas ur de här två
aspekterna. Vid applicering av tidigare framtagna kriterier för
bedömning av »olämpliga« läkemedel kan dessa under andra
omständigheter (tid/plats) visa sig vara otillräckliga. Därför
är det viktigt att dessa kriterier kontinuerligt omvärderas, vil-
ket en undersökning i Helsingfors nyligen påvisade [18, 19]. 

Fynden att den genomsnittliga läkemedelsanvändningen
var så hög i medeltal överensstämmer dock väl med andra
rapporter [1]. I en av de läkemedelsgenomgångar som helt ny-
ligen genomfördes med Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
och registreringsinstrumentet Monitor (dataprogram) på tre
äldreboenden i Karlskrona kunde man inte ändra särskilt
mycket på antalet ordinerade läkemedel eller kostnaderna för
dessa [20]. 

Ett av de problem som även upptäcktes här var att indika-
tion antingen saknades eller var oklar. I många fall har de ur-
sprungliga indikationerna varit okända för dem som sköter
patienterna, och patientens egen uppfattning har ofta inte va-
rit tillräcklig för bedömning av den ursprungliga indikatio-
nen. För att fastställa betydelsen av företagna förändringar
krävs noggrann uppföljning med rikligt med observationer. 

Svårigheter med att reducera antalet läkemedel har även
visats i en randomiserad studie av sjukhemspatienter i Kana-
da som utfördes av två läkare, en sköterska och en farmaceut
[21]. Ingen påverkan på förskrivning av olämpliga läkemedel
noterades. Att effekten kan vara kortvarig av interventioner

har visats i en finsk randomiserad studie på patienter som er-
bjöds besök på dagvård under två månader [22]. Medan de re-
ceptbelagda läkemedlen minskade ökade patienterna sin egen
användning av receptfria läkemedel. Vid uppföljning tio må-
nader senare var det ingen skillnad mellan förskrivning av lä-
kemedel i interventionsgruppen och i kontrollgruppen. Enkla
sätt att ändra förskrivning till äldre sjukhemspatienter finns
beskrivet i en amerikansk studie, där synliggörandet av pati-
enternas läkemedelsintag ledde till en reducering av antalet
läkemedel [23].

❙ ❙ Konklusion
Huvudfyndet i den här genomgången var den låga förekoms-
ten av risker för allvarliga läkemedelsinteraktioner. Psykofar-
maka hade ordinerats i stor utsträckning, men en kronisk an-
vändning av sådana bör inte bemästras med snabba dosänd-
ringar eller byten utan kräver en långvarig monitorering av ef-
fekten efter gradvis ändring av dos/dosering. Att så kan ske
har tidigare visats [24]. 

Den bild som många hyser av att man snabbt skall kunna
»avmedikalisera« vården av våra äldre tycks dock föga realis-
tisk. 

Betydelsen av denna och alla andra läkemedelsgenom-
gångar är förstås att läkemedelsbehandlingen över huvud ta-
get diskuteras samtidigt som kriterierna för vad som är bra be-
handling kan utvecklas. En ansats till en sådan har helt nyli-
gen beskrivits med utgångspunkt i en engelsk undersökning
som anpassat indikatorer på förskrivning för just sjukhem
[25, 26]. 

Som ett resultat av diskussionerna på »våra« sjukhem pla-
neras nu en mer systematisk användning av en skattningsska-
la för bedömning av depression, i sig en enkelt genomförbar
förbättring av kriterier för förskrivning [27].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Audit of prescribing practices in nursing homes
Many medications but few serious interactions

Agneta Björck Linné, Hans Liedholm
Läkartidningen 2003;100:2360-5

Information on all prescribed drugs to 112 patients
in three nursing homes in the community of Mal-
moe and Trelleborg were analysed. The age of the
patients was 84,5 years (mean) and number of pre-
scribed drugs was 9,6 (mean). A computer program
was used to analyse any interactions according to
the Swedish Drug Compendium (FASS). Among 74
potential interactions only four were classified as
clinically important, some of doubtful value in view
of new data. Use of psychotropic drugs were in-
vestigated and judged for their appropriateness.
Although 28 % were given neuroleptic drugs, pre-
scribed doses were moderate. To improve treat-
ment and monitoring of antidepressive drugs, the
need for use of rating scale for depression became
obvious and was planned. To be worthwhile, any
intention to change chronic drug therapy of pa-
tients in nursing homes must be carefully moni-
tored for clinical effects over a sufficient time.
Correspondence: Agneta Björck Linné, Universitetssjuk-
huset MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden (agneta.bjork-lin-
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