
802 läkartidningen nr 16 2012 volym 109

I Sverige finns i dag närmare 300 000 
personer som är 65 år och äldre med sto-
ra behov av vård och/eller omsorg. Nya 
möjligheter att behandla sjukdomar gör 
att läkemedelsanvändningen hos äldre 
har ökat avsevärt. Det kan leda till god 
hälsa och hög livskvalitet sent i livet. 
Men många drabbas av läkemedelsrela-
terade problem, som kan orsaka stort li-
dande för den enskilde och stora kost-
nader för samhället. 

En påtaglig och allvarlig konsekvens 
är att många akuta inläggningar av äldre 
på sjukhus beror på läkemedelsbiverk-
ningar. Läkemedelsfel är en av de vikti-
gaste orsakerna till vårdskador [1]. 

SBU sammanställde 2009 en kunskaps-
översikt över äldres läkemedelsanvänd-
ning [2], vilken visar ett avse-
värt förbättringsbehov. En 
slutsats är att indivi duell do-
sering och återkommande 
omprövningar av läkeme-
delsordinationer till sköra 
äldre patienter med flera 
samtidiga sjukdomar kan 
minska deras läkemedelsre-
laterade problem. Det finns 
vetenskapligt stöd för att fle-
ra läkemedel medför ökade 
risker. Exempel på sådana är NSAID, lä-
kemedel med antikolinerga effekter och 
bensodiazepiner, vilka alltid bör be-
traktas som riskläkemedel för äldre.

I en rapport från Socialstyrelsen 2011 
framgår att en sjättedel av den ovan be-
skrivna gruppen, 49 000 personer, hade 
behandlats med minst ett läkemedel 
som kan vara olämpligt att ge till äldre 
[3]. En betydande andel hade också 
kombinationer av läkemedel som inne-
bär en risk för D-interaktioner. Varia-
tionen mellan kommunerna är stor.

Det finns många förklaringar till att si-

tuationen ser ut som den gör i dag. Brist 
på läkare, brist på tid, många läkare per 
patient, vårdprogram och riktlinjer, 
stor tilltro till läkemedel med krav från 
både anhöriga och vårdpersonal är någ-
ra exempel [4]. Enligt SBU:s rapport 
finns ingen enskild åtgärd som kan lösa 
dagens problem; det krävs flera samtidi-
ga förändringar. 

Regeringen har beslutat att bidra med 
drygt 4 miljarder kronor för att förbätt-
ra vård och omsorg för de mest sjuka 
äldre. I den överenskommelse som sta-
ten slöt med Sveriges Kommuner och 
landsting i december 2011 prioriteras en 
sammanhållen vård och omsorg, bättre 
läke me dels  använd ning, god vård i li-
vets slutskede och vid demenssjukdom 
samt att verka för ett förebyggande ar-
betssätt, ‹http://www.regeringen.se/sb/
d/14622/a/182676›. 

Med Socialstyrelsens indikatorer för 
god läkemedelsbehandling för äldre [5] 
som grund sätts fokus på användningen 
av antipsykotiska läkemedel, läkemedel 
med betydande antikolinerga effekter, 

långverkande bensodiazepi-
ner och olämpliga läkeme-
delskombinationer. Dessa lä-
kemedel bör nyttjas endast 
vid välgrundad och aktuell 
indikation och om förväntad 
nytta är i rimlig proportion 
till riskerna. 

Ett resultatbaserat stöd 
om 325 miljoner kronor ska 
fördelas till de landsting och 
kommuner som minskar an-

vändningen av dessa läkemedel med 10 
procent 2012.  

Socialstyrelsen kommer under året att 
lämna förslag på hur nationella riktlin-
jer kan utformas för att ta hänsyn till de 
mest sjuka äldres förutsättningar. Före-
skrifter om läkemedelsgenomgångar 
för äldre kommer också att presenteras. 
Arbetet med att etablera en nationell or-
dinationsdatabas (NOD) samt införan-
det av elektroniska förskrivar- och ex-
peditionsstöd inom hälso- och sjukvår-
den och socialtjänsten har hög prioritet.

Uppföljning av indikatorer används 

för att sätta fokus på vissa områden och 
kan i sin förlängning leda till en översyn 
av den äldres hela behandling, inte en-
bart läkemedel. 

För de äldre kan detta förhoppnings-
vis ge en väsentlig förbättring av all-
mäntillståndet. För kommuner och 
landsting kan det medföra ett stort till-
skott i budgeten. 

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Många äldre drabbas av läkemedels-
relaterade problem.
Ett resultatbaserat stöd om 325 miljo-
ner kronor ska fördelas till de lands-
ting och kommuner som minskar an-
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antikolinerga effekter, långverkande 
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under 2012.
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