
❙ ❙ Hos den fysiologiskt åldrade individen ökar risken för lä-
kemedelsrelaterad ohälsa. Åldrandeprocessen medför för-
ändringar i upptag, distribution, metabolism och utsöndring
av läkemedel [1] samtidigt som morbiditeten och behovet av
läkemedelsbehandling ökar, vilket i sin tur ökar risken för bi-
verkningar, över- och underdosering, interaktioner och för-
stärkt effekt. 

Problemet polyfarmaci
Den ökande läkemedelsförbrukningen hos en alltmer åldrad
svensk befolkning har under 1990-talet uppmärksammats i
rapporter från Socialstyrelsen [2, 3]. Man har pekat på brister
i läkemedelsanvändningen i form av polyfarmaci och hög
förskrivning av psykofarmaka och konfusionsdrivande läke-
medel. I en metaanalys av 39 prospektiva studier av patienter
på amerikanska sjukhus fann man att hög ålder och ett stort
antal läkemedel ökade risken för allvarliga och letala inci-
denter kopplade till läkemedelsbehandlingen [4]. Polyfar-
maci medför bl a potentiell risk för fallolyckor genom att fö-
rekomsten av yrsel, postural hypotension och rubbningar i
den neuromuskulära funktionen ökar [5]. Medicinering av
vulnerabla individer med psykofarmaka, såsom lugnande
medel, sömnmedel och antidepressiva, har visats leda till ökat
antal fallolyckor [6].

I syfte att ta fram ett aktuellt faktaunderlag för förbätt-
ringsarbeten kring den medicinska behandlingen av äldre i
nordöstra Skåne utfördes 2002 en översikt av läkemedelsför-
skrivningen på 21 äldreboenden. Förskrivningen analysera-
des avseende kvantitet och kvalitet utgående från identifiera-
de kvalitetsindikatorer i Socialstyrelsens rapporter [7, 8].
Utbildningsinsatser och utveckling av en ny arbetsmodell för
läkemedelsgenomgång planerades i sjukvårdsdistriktet, och
resultatet av studien kom att ligga till grund för detta. 

❙ ❙ Metod
Befolkningsunderlaget år 2001 i nordöstra Skånes sjukvårds-
distrikt (NSS) var 168 569 invånare, och i de sex ingående
kommunerna fanns 2 600 platser i särskilda äldreboenden.
Ett strategiskt urval av äldreboenden skedde baserat på geo-
grafiskt läge, storlek på boendet (varierande från 12 till 66
platser) samt tillgången på demensplatser. I studien ingick 21
äldreboenden med 762 personer, vilket utgjorde 27 procent
av platserna i NSS. Av dessa personer bodde 166 på särskil-

da demensboenden och 596 på övriga äldreboenden. Studien
ägde rum från april till november 2002. Från två äldreboen-
den insamlades handskrivna läkemedelslistor och från övriga
apodoslistor. Listorna avidentifierades förutom beträffande
ålder och kön. I enstaka fall kunde nyregistrerade läkemedel
inte införas i databasen, eftersom produktregistret endast
uppdaterades var sjätte månad. 

Samtliga personer på boendena ingick, men i ett fåtal fall
var nyinflyttade personers läkemedelslistor inte färdigställda
vid insamlingen. Läkemedelslistorna infördes i databasen
Monitor (utlånad av Johan Fastbom, Stockholm Gerontology
Research Center, och Bodil Lidström, Apoteket AB), och för
följande parametrar analyserades antal och andel (uppdelat
på kvinnor och män):
• läkemedel per person (regelbundet, vid behov och totalt

ordinerade)
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Två av tre på äldreboenden 
behandlas med minst tio läkemedel
Kartläggning av läkemedelsförskrivningen i nordöstra Skåne

Sammanfattat

Polyfarmaci är vanligt på äldreboenden. Medelål-
dern hos personerna är 86 år, och de har multipla so-
matiska sjukdomar, demens och andra kognitiva
störningar. Följderna av polyfarmaci kan för en åld-
rad individ bli allvarliga.

Till två tredjedelar av vårdtagarna ordinerades tio el-
ler fler läkemedel, och i medeltal förskrevs tolv läke-
medel per person. 

Hälften fick lugnande medel, sömnmedel och antide-
pressiva, och en tredjedel ordinerades regelbundet
tre eller fler psykofarmaka.

För att optimera äldres läkemedelsanvändning bör
ett intensifierat arbete med läkemedelsöversyner, lä-
kemedelsgenomgångar och riktade personalutbild-
ningar genomföras i samverkan mellan landsting,
kommun och apotek. 
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• ≥10 läkemedel (regelbundet och totalt ordinerade)
• ≥3 olika psykofarmaka (regelbundet ordinerade)
• psykofarmaka (neuroleptika, lugnande medel, sömnme-

del, antidepressiva medel)
• långverkande bensodiazepiner (diazepam, nitrazepam,

flunitrazepam)
• antikolinerga läkemedel.

Urvalet av analysparametrar utgick från databasens innehåll
och från tidigare resultat i sjukhemsstudien 1998 [3] på 36
sjukhem. Två studier från Stockholm och Blekinge [9, 10]
ingick som jämförelse, då de utförts med liknande kvalitets-
mått och databas. 

❙ ❙ Resultat
Medelåldern bland personerna var hög, 86 år, och 73 procent
var kvinnor (Tabell I).

Medelvärdet för regelbundet intagna läkemedel var 8,6
(median 8, variationsvidd 0–27), för läkemedel ordinerade
vid behov 3,4 (median 3, variationsvidd 0–13) och totalt 12,0
(median 11, variationsvidd 1–32). Andelen personer med ≥10
regelbundet ordinerade läkemedel var 37 procent (282) och
med ≥10 läkemedel totalt 67 procent (514). Inga signifikanta
skillnader sågs mellan könen i antalet läkemedel eller i för-
skrivningen av antikolinerga medel.

Neuroleptika förskrevs till totalt 26 procent, och den
högsta förskrivningen skedde på demensboenden: 34 procent
(57 av 166). På övriga boenden medicinerades 23 procent
(138 av 596) med antipsykotika. Antidepressiva, sömnmedel
och lugnande medel ordinerades till omkring hälften. På de-
mensboenden fick en större andel av vårdtagarna (65 pro-
cent) behandling med lugnande medel än på övriga boende-
former (50 procent). Andelen personer som behandlades re-
gelbundet med ≥3 olika psykofarmaka var totalt 33 procent
(250). Långverkande bensodiazepiner användes i mindre
omfattning till 13 procent, varav 46 personer (6 procent) fick
diazepam och 53 (7 procent) nitrazepam eller flunitrazepam. 

Lika många kvinnor som män använde psykofarmaka men
med skillnader i preparatval. Till fler kvinnor förskrevs anti-
depressiva medel, medan män i något större omfattning be-
handlades med långverkande bensodiazepiner.

Antikolinergt verkande läkemedel gavs till 18 procent
(130) av vårdtagarna. Hydroxizin var det enskilt största pre-

paratet (40 personer) och gavs främst till natten. Medel mot
urinträngningar var näst vanligast i gruppen och förskrevs till
29 personer. Parkinsonbehandling med antikolinergika sågs
i enstaka fall, medan högdosneuroleptika och sederande anti-
histaminer (alimemazin, prometazin) gavs till 25 personer
ensamt eller i kombination. 

Tio personer fick tri- och tetracykliska antidepressiva, vil-
ket kan jämföras med att totalt 378 (50 procent) behandlades
med medel mot depression.

Jämförelse med andra svenska studier
Läkemedelsförskrivningen i nordöstra Skåne låg i medeltal
på tolv läkemedel och var högre än i jämförande studier
(Tabell II). 

Den totala mängden förskrivna läkemedel var högst då fler
läkemedel ordinerades vid behov. Andelen i nordöstra Skåne
som ordinerades ≥10 läkemedel totalt var 67 procent, vilket
var högt jämfört med 39 procent i sjukhemsstudien från 1998.
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Tabell II. Jämförelse av aktuella resultat i studien från nordöstra Skåne med svenska studier på äldreboenden 1998–2002. Årtal anger tidpunkt för datainsam-
ling.

Nordöstra Skåne Sjukhemsstudien Kungsholmen, Stockholm Blekinge
2002 1998 2001 2002
(n=762) (n=1 645) (n=135) (n=134)

Medelålder (år) 86 84 87,5 84
Antal läkemedel/person
regelbundet 8,6 – 7,8 7,6
totalt 12,0 8,7 9,8 10
Andel personer (procent) med
≥10 läkemedel totalt 67 39 – –
≥3 psykofarmaka 33 17 33 32
neuroleptika 26 28 46 40
lugnande medel 53 43 50 39
sömnmedel 48 39 59 44
antidepressiva 50 31 45 43
långverkande bensodiazepiner 13 – 29 28
– diazepam 7 16 – –
– nitrazepam, flunitrazepam 6 15 – –
antikolinerga medel1 18 8 20,5 43
1ATC-koder: A03AA, A03BA, A03AB, A03BB, A03C, A04AD, C01BA, G04BD, N02AG, N04A, N05AA, N05AB04, N05AC02, N05AF03, N05BB01, N06AA, R05CA10, R06AA02, R06AB, R06AD,
R06AX02.

Tabell I. Läkemedelsförskrivningen med kvalitetsindikatorer och olika läke-
medelsgrupper angivna, uppdelad på kön. 

Kvinnor Män
Totalt n=554 n=208
n=762 73 procent 27 procent

Medelålder (år) 86 86 84
Antal läkemedel, medelvärde
regelbundet 8,6 8,7 8,3
vid behov 3,4 3,3 3,6
totalt 12,0 12,0 11,9
Personer, procent (antal) med
≥10 läkemedel, regelbundet 37 (282) 38 (209) 35 (73)
≥10 läkemedel, totalt 67 (514) 69 (381) 64 (133)
≥3 psykofarmaka, regelbundet 33 (250) 35 (191) 28 (59)
neuroleptika 26 (195) 27 (149) 22 (46)
lugnande medel 53 (406) 54 (301) 50 (105)
sömnmedel 48 (363) 47 (259) 50 (104)
antidepressiva 50 (378) 53 (293) 41 (85)
långverkande bensodiazepiner 13 (98) 11 (64) 16 (34)
antikolinerga medel1 18 (135) 17 (101) 16 (34)
1Ingående ATC-koder (Anatomical Therapeutic Chemical Classification system) för an-
tikolinerga läkemedel: A03AA, A03BA, A03AB, A03BB, A03C, A04AD, C01BA, G04BD,
N02AG, N04A, N05AA, N05AB04, N05AC02, N05AF03, N05BB01, N06AA, R05CA10,
R06AA02, R06AB, R06AD, R06AX02.



Lugnande medel, sömnmedel och antidepressiva förbrukades
mer i NSS än i sjukhemsstudien, men vid jämförelse med re-
sultaten från 2001–2002 i Stockholm [9] och Blekinge [10]
sågs inte stora skillnader. 

Användningen av antidepressiva var högst i Skåne (50
procent) jämfört med både den äldre (31 procent) och de se-
nare (43–45 procent) undersökningarna. Neuroleptika för-
skrevs i nordöstra Skåne till 26 procent, vilket är på samma
nivå som i sjukhemsstudien 1998. Dock hade man i både
Stockholm och Blekinge en högre användning av neurolepti-
ka (46 respektive 40 procent), vilket delvis kan bero på an-
delen demenspatienter.

Förbrukningen av långverkande bensodiazepiner var läg-
re i Skåne (13 procent) än i Stockholm (29 procent) och
Blekinge (28 procent), men skillnaderna var små. För att kun-
na jämföra med sjukhemsstudien från 1998 redovisades an-
vändningen av långverkande bensodiazepiner uppdelat på
lugnande medel (diazepam) och sömnmedel (nitrazepam,
flunitrazepam). I NSS låg förskrivningen av långverkande
lugnande medel respektive sömnmedel på hälften jämfört
med sjukhemsstudien 1998. 

Användningen av antikolinerga läkemedel har ökat från
1998 (8 procent) och angavs i de tre senaste studierna till 18
procent i nordöstra Skåne, 20,5 procent i Stockholm och 43
procent i Blekinge. 

❙ ❙ Diskussion
I undersökningen ingick ett stort antal personer från äldrebo-
enden i nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt med samtliga sex
kommuner representerade. 

Tillgången på platser baseras på åldersfördelningen i kom-
munerna. Att jämföra antalet äldreboenden i kommunerna är
mindre meningsfullt, eftersom flera enheter är samlokalise-
rade och omorganisationer är vanliga. Andelen demensplat-
ser varierar i kommunerna, och ofta är de avskilda som
särskilda avdelningar på äldreboendet. Men även på somatis-
ka äldreboenden, visas i en rapport från Socialstyrelsen, har
cirka 50 procent demenssjukdomar [3]. 

I den jämförande studien från 1998 ingick 36 sjukhem från
en studie från 1995 med ett slumpmässigt urval av medelsto-
ra äldreboenden (50 personer) i Sverige. På 18 av dessa hade
interventioner skett under 1994–1995, och 15 var kontroll-
boenden. 

Utvecklingsarbeten kring kvalitetsindikatorer för äldres
läkemedelsbehandling pågår i Sverige, vilket kan öka bety-
delsen av uppföljningar och underlätta jämförelser. Kvali-
teten på läkemedelsförskrivningen till äldre bör tillmätas
minst lika stor betydelse som kvantiteten. Att strukturerat
kvalitetsarbete har positiv effekt på läkemedelsförskrivning-
en även på längre sikt visas i sjukhemsstudiens uppföljning
1998 [3]. Läkemedelsinteraktioner redovisades inte i materi-
alet från NSS, då den kliniska betydelsen är svårvärderad och
risken för allvarliga interaktioner liten [11].

Läkemedel ersätter bristande resurser 
Jämfört med övriga studier var förskrivningen hög i nordöst-
ra Skåne, och en stor andel vid behov-medicinering gavs.
Tillgängligheten till primärvårdsläkare är ofta ett problem på
äldreboenden, och här vore fler studier i regionen önskvärt.
Trenden på äldreboenden har varit att antalet läkemedel och
användningen av psykofarmaka ökat. Det är viktigt att se till
att läkemedel inte får ersätta bristande resurser i äldrevården
rörande bemanning och utbildning.

Datainsamlingen i studierna sträckte sig över fyra år, och
utvecklingen sker snabbt. Allt fler hälsoproblem löses med
läkemedel, och mer profylaktisk behandling ges. 

Således behandlades 67 procent i NSS med läkemedel i så-

dan utsträckning att läkemedelsrelaterade problem, som fall-
olyckor, sedering, biverkningar och interaktioner, kunde bli
följden.

Psykofarmakaförskrivning med negativa effekter
Totalt gavs ≥3 olika psykofarmaka regelbundet till 33 procent
av vårdtagarna. Risken var stor för att negativa effekter av
behandlingen överskuggade de önskade. Användningen av
läkemedel för oro och sömnproblem var hög – med risk för
bieffekter som dagtrötthet, nedsatta kognitiva funktioner, på-
verkan på neuromuskulär kontroll och falltendens [12, 13].
Långverkande bensodiazepiner förskrevs i mindre utsträck-
ning i nordöstra Skåne än i de jämförande studierna och visar
på en mer restriktiv förskrivning av dessa preparat till äldre. 

Aktuella studier pekar på att sänkta doser av bensodiaze-
piner kan ha lika stor betydelse som kortare verkningstid för
att minska risken för biverkningar [13]. Antidepressiva gavs
till över hälften av personerna och har de senaste åren ökat
successivt i användning. SSRI-preparat har mindre antikoli-
nerga och kardiovaskulära biverkningar men är troligen inte
riskfria för äldre. Uppgifter om att SSRI-läkemedlen ökar ris-
ken för fallolyckor, troligen på basen av hypotension och or-
tostatiska reaktioner, har nyligen publicerats [14].

Rekommendationer att begränsa neuroleptikaanvänd-
ningen till äldre har givits under hela 1990-talet, och för-
skrivningen är förhållandevis låg i NSS och sjukhemsstudien
1998. Nya undersökningar av andelen med psykotiska sym-
tom på äldreboenden bör ske, eftersom sjukdomspanoramat
kan ha förändrat sig med ett psykiskt sjukare klientel.

Preparat med antikolinerga effekter kan ge långsamt de-
buterande nedsättning av kognitiva funktioner [15] och utlö-
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❙ ❙ Fakta 

Slutsatser 

• Förskrivningen av läkemedel på äldreboenden i nordöstra
Skåne var hög. I medeltal ordinerades tolv läkemedel per per-
son, och till 67 procent gavs tio eller fler läkemedel.

• Behandlingen med psykofarmaka var omfattande. Lugnande
medel gavs till 53 procent, antidepressiva till 52 procent och
sömnmedel till 48 procent. 

• Andelen personer som regelbundet ordinerades ≥3 olika psy-
kofarmaka var 33 procent.

• Vid jämförelse med svenska studier på sjukhem från 1998–
2002 förskrevs till personerna i NSS fler läkemedel, men färre
behandlades med neuroleptika, långverkande bensodiazepi-
ner eller antikolinergt verkande läkemedel.

• För att minska användningen av olämpliga läkemedel på
äldreboenden bör regelbundna läkemedelsgenomgångar ut-
föras med apotekare eller rådgivningsteam.

• Återkommande uppföljningar av läkemedelsförskrivningen på
äldreboenden bör utföras av ansvariga för den medicinska
vården.

• För att förbättra äldres läkemedelsbehandling bör gemensam-
ma utbildningar i ämnet hållas för personal i kommun och
landsting.

• Studier på effekter av läkemedelshanteringssystem, utsätt-
ning av läkemedel och kvaliteten på förskrivningen till äldre
bör utföras.

• Icke-farmakologiska behandlingsmetoder för vanliga besvär
hos äldre (smärta, muntorrhet, sömnbesvär, bensvullnad, för-
stoppning) bör finnas tillgängliga på våra äldreboenden.
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sa konfusion. Därför bör en lägre användning eftersträvas för
äldre individer.

Stort behov av kvalitetshöjande insatser
Nackdelarna med polyfarmaci är många, och en prioritering
av behandlingsmetod måste göras för att uppnå optimal läke-
medelsnytta. Behovet av kvalitetshöjande insatser kring
äldres läkemedelbehandling är stort, och olika typer av inter-
ventioner har prövats vetenskapligt [16, 17]. Uppföljning av
läkemedelsbehandlingen till äldre multisjuka personer, både
på äldreboenden och i eget boende, bör ske regelbundet och
kompletteras med utbildning i farmakologiska och icke-far-
makologiska behandlingsmetoder. Läkemedelsgenomgång-
ar som arbetsmodell har funnits i flera år, och en spridning av
metoden samt fler studier om hur utsättning av läkemedel på-
verkar individen behövs.

Apodos – risk för slentrianmässig utskrivning
Det spekuleras i om systemet med apoteksdistribuerade
dygnsdoser (apodos) ger upphov till en högre läkemedelsför-
skrivning. Apodos har fördelar med hög säkerhet och tidsbe-
sparing, men det kan finnas risk för slentrianmässig medici-
nering utan översyn. Inte minst med tanke på att allt fler nu
använder apodos bör en uppföljning av systemets effekter på
förskrivningen av läkemedel ske snarast.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Polypharmacy and high usage of psychotropic drugs have been
seen in Swedish nursing homes for elderly. An increasing number
of older people are prescriped inappropriate amounts, types and
combinations of drugs. Adverse effects including sedation, confu-
sion and increased risk of falls tend to occur in this population. In
an analysis of the medication of 762 elderly persons living in com-
munity based nursing homes in the northeastern part of Skåne was
found that two-thirds of the residents were prescribed ten or more
drugs. One-third was prescribed on a regular basis three or more
psychotropic drugs. Compared to recent Swedish studies it was
found that lesser amounts of neuroleptics, anticholinergic drugs and
long-acting bensodiazepines were used. The purpose of the study
was to investigate the current situation concerning the quality and
quantity of medication of elderly people in nursing homes in this
part of Skåne.Thereafter draw plans for suitable actions to be taken
to improve the use of drugs for the benefit of our older patients. It
is important to instruct all personnel in the changes of pharmaco-
kinetics and pharmacodynamics during the aging process. Further
surveys of the medication in nursing homes are needed and should
be held on a regular basis to increase the awareness of the physi-
cians to the hazards of inappropriate druguse in an aging popula-
tion.
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