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Abstract 

Background: The increasing elderly population is challenging todays management in 

healthcare. Elderly have a higher risk of adverse effect and inappropriate use of medication. The 

Swedish healthcare today pays 12-19 billion kronor due to adverse effects and inappropriate use 

of medications. By optimizing elderlies use of medicine, the social cost can decrease and 

contribute to a better healthcare management.  

Aim: Identify communication methods that can optimize counselling and communication to the 

elderly in pharmacies. In the sense of preventing inappropriate use of drugs and future side 

effects such as adverse effects or no effect. The questions that were answered are as follows: 

what methods are available to optimize counselling and communication? is it possible to use the 

methods in pharmacies? 

Methods: Systematic review, data search on pubmed and web of science.  

Results: Identified interventions were Alice-app, Geriatic Resources for Assessment and Care 

of Elders Team Care (GRACE), empathetic communication, communication education, 

motivational interviewing, my medical passport (MMP), in depth patient-centered care 

communication, smartwatch, smartphone, ingestible sensor system (ISS) and SPACE-program. 

Conclusions: Communication education helped to strengthen the patient-/carer relationship 

and management of medication counselling. Electronic notification systems helped elder with 

memory- and movement impairment. The implementation depends on the pharmacy resources 

and propensity of the patient. The most applicable methods were ALICE-app, smartwatch, 

smartphone, ISS, SPACE-team, empathetic communication, communication education in 

geriatric care, MI, MMP and partly GRACE-team concerning home visits by pharmacists and 

teamwork management.  



 3 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Kommunikativa metoder på apotek som kan bidra till förbättrad vård i samhället 

Dagens vård står inför en utmaning då den äldre populationen kommer att öka kraftig inom tio 

år. Den äldre populationen skiljer sig från unga/vuxna individer för att de har flera 

sjukdomstillstånd och fysiologiska förändringar. På grund av äldres komplexa medicinska 

bakgrund riskerar de i högre grad läkemedelsbiverkningar och felanvändning. Vårdskador 

relaterat till felanvändning av läkemedel kostar den svenska vården 12–19 miljarder varje år och 

det kan förväntas att öka i framtiden. Det finns bristande kunskap kring riktiga åtgärder för att 

förbättra kommunikationen mellan farmaceut och äldre. Det finns ett behov att identifiera 

kommunikativa metoder med äldre för att förhindra fel användning av läkemedel och det var 

syftet med den här litteraturuppsatsen. Sista patientkontakten innan patienten tar sina läkemedel 

sker på apoteket och det är på apoteket största chansen för läkemedelsrådgivningen kan ske tids 

och kostnadsmässigt. Därav undersöktes om metoderna kunde tillämpas på apotek.  

Uppsatsen gjordes genom en litteraturöversikt som baserades på syftet och sökningen utfördes 

manuellt på databaserna Pubmed och Web of science med sökorden elderly, communication, 

medicine och adherence. Uppsatsen skrevs utifrån en checklista PRISMA (preferred reporting 

items for systematic reviews and meta-analyses) för att öka transparensen. 

Resultatet visade att det finns flera olika möjligheter för att optimera kommunikationen med 

äldre på apotek. Det var bland annat GRACE, empatisk kommunikation, kommunikations 

utbildningar inom geriatrik, motiverande samtal, MMP, fördjupad patientcentrerad 

vårdkommunikation, smartklocka, smartmobil, ISS och SPACE-team.  

Metoderna tillämpade olika sätt att optimera kommunikationen. För det första handlade det om 

elektroniska notissystem genom elektroniska interventioner såsom smartmobil, appar, ISS och 

smartklocka. Elektroniska notissystemen hjälpte äldre med åldersrelaterade symptom som 

minnes- och motoriknedsättningar att ta läkemedel korrekt och att effektivisera 

informationsflödet mellan vården och patient. Farmaceuter på apotek kan möjligtvis 

rekommendera de tekniska interventionerna till patienterna och det hade även hjälpt farmaceuten 

att få tag i information kring läkemedelsanvändningen i hemmet. För det andra handlade några 
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interventioner om personalutbildning kring kommunikation och hantering av medicinska 

konsultationer. Det visade att extra utbildning hos personal stärkte patient-/vårdarpartnerskapet 

och patientens självförtroende att utföra/uttrycka attityder kring behandlingen.   

Denna studies resultat verkar implementerbara på apotek och kan potentiellt i framtiden bidra till 

förbättrad patienthälsa och reducering av vårdkostnaderna. Det skulle främja de äldres situation 

och underlätta de svårigheter som åldern medför. För vidare blickar framåt i forskningen bör 

inventionerna testas på apotek som kan bevisa funktionaliteten i praktiken  
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1. Introduktion 

Kommunikation 

Sjukvården strävar efter den bästa möjliga kvalitén genom att personalen som jobbar har god 

kompetens och kan erbjuda samhället en trygg, hållbar och säker vård. Flera olika aktörer bidrar 

med kompetens inom sitt område till vårdkedjan och apoteket tillhör en betydande del av den. 

Apotekets farmaceuter innehar en stor kunskap inom farmakologi vilket är en del som bidrar till 

en god läkemedelsanvändning. Farmaceuter kan direkt kommunicera med patienten på apoteken 

och där kan felanvändning upptäckas och hanteras. Därav är kommunikationen mellan farmaceut 

och patient av stort värde för att bidra med högre kvalité i sjukvården. Kommunikationen på 

öppenvårds apoteket är viktigt för att uppnå farmaceutens grunduppdrag i rådgivning från 

läkemedelsverkets föreskrifter. Rådgivningen ska vara individanpassad och sakkunnig vilket 

ställer krav på personalen och då kan kommunikativa metoder bidra till att uppnå 

grunduppdraget (1).  

Kommunikation definieras i nationalencyklopedin som’’ överföring av information mellan 

människor, djur, växter eller apparater (för det senare sedatakommunikation).’’ Principen är att 

det sker ett informations utbyte mellan en sändare och en mottagare (2).  Kommunikation sker 

till vardags på apotek mellan farmaceut och patient för att fånga upp problem som uppstår under 

behandlingen dock kan det vara svårt att upptäcka fel när olika barriärer förhindrar 

informationen att komma fram. Hos äldre kan barriärerna vara syn, kognitiva funktion och hörsel 

till olika grader vara försämrade vilket kräver individanpassad behandling (3).  

I svensk sjukvård värderas patient-vårdare relationen mycket för att förtydliga 

överenskommelser och förbättra kommunikationen. Begreppet patientcentrerad vård förtydligar 

utgångspunkten för patient-vårdar relationen. Patientcentrerad vård fokuserar på patientens 

behov det vill säga att vårdaren lyssnar, patienten aktivt deltar och att informera patienten (4). 

Patientcentrerad vård börjar med att samla in information. Då bör farmaceuten delta aktivt i 

konversationen med patienten för att samla objektiv och subjektiv information som kan 

identifiera patientens hälsostatus och eventuella problem som hen upplever. Andra steget är 

hanteringen av samlad information given från patienten. Farmaceuten identifierar befintliga 

kliniska effekten av medicinbehandlingen och avgöra om det kommer överens med 
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behandlingsmålet och patientens mål. Nästa steg är planeringen hur behandlingen ska fortsätta. 

Det hanteras genom samarbete med andra vårdprofessioner och tillsammans med patienten där 

hen ska samtycka till den medicinska planen. Näst sista steget är implementeringen av 

medicinska planen och det ska ske genom samarbete mellan olika vårdsektioner för att uppnå en 

välfungerande plan. Sista steget är uppföljningen av medicinska planen och det sker också via 

samarbete mellan olika vårdprofessioner och patienten. Om det uppstår klagomål från patienten 

bör det alltid utredas och hanteras i samråd med hen (3,4). Genom att utnyttja patientcentrerad 

vård kan relation mellan kund och vårdare förstärkas vilket gynnar kommunikationen som i sin 

tur ökar möjligheten att effektivisera läkemedelsanvändningen. I slutändan är målet en hanterbar 

behandling med god följsamhet (1,4). 

Äldre populationen 

Den äldre populationen mellan 65-79år behandlas ofta för multipla sjukdomar samtidigt och det 

kan orsaka svårigheter i medicinskrådgivning på apoteken. Åldrandet medför förändringar hos 

fysiologin i kroppen som ökar chansen för att reagera annorlunda på läkemedel jämfört med en 

ung individ. Bland annat ändras läkemedels kinetiken där läkemedlet absorberas, distribueras, 

metaboliseras och elimineras (3).  

Några exempel på fysiologiska ändringar som Socialstyrelsen tog upp var sämre blodfiltration 

genom levern, lägre aktivitet av leverenzymer, lägre blodflöde genom levern och kroppsvatten 

nivån sjunker (1,3). När läkemedel inte bryts ner lika effektivt kommer elimineringen att 

nedsättas som ökar halveringstiden. Det tar längre tid för kroppen att eliminera läkemedel som 

resulterar i att koncentrationer byggs upp. För höga koncentrationer är sedan kopplat till 

biverkningar (3).  

Vid behandling av flera sjukdomar samtidigt används flera preparat vilket ytterligare ökar risken 

för biverkningar och för läkemedelsinteraktioner. Medicinsk behandling av flera sjukdomar 

brukar benämnas som polyfarmaci som betyder att individen tar flera olika läkemedel, minst 5 

läkemedel till enskilda sjukdomar. Det är en riskfaktor som kan resultera i sämre följsamhet, 

felanvändning, läkemedelsinteraktioner och biverkningar (3). Enligt WHO (world health 

organisation) bekostar vårdskadorna i svenska sjukvården 12-19 miljarder kronor per år på grund 

av fel läkemedelsanvändning (1). Genom att förhindra misstagen eller att upptäcka dem i ett 
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tidigt skede kan samhällskostnaderna sänkas och resurserna kan läggas på en mer effektiv 

behandling (1). 

Förutom fysiologiska förändringar visar en stor studie på 12,000 deltagande över 65år att 

kommunikationen hos äldre också förändras. Studien visade att cirka 42% hade 

hörselnedsättning, 7% svårigheter att hantera mobiler och 26% skrivproblem (5). 

Nedsättningarna kopplar oftast till sjukdom eller med naturliga åldern och det förhindrar äldres 

möjligheter jämfört med en ung individ att kommunicera till vårdare. Konsekvensen kan bli att 

äldre får sämre tillgång till sjukvården då kommunikationen är en kritisk faktor för att samla och 

förstå informationen som ges vid rådgivning (5). 

Framtida och nutida problem 

Enligt tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kommer andelen äldre att öka kraftigt inom tio 

år vilket kommer att öka kostnaden för felanvändning ytterligare (1). Den äldre populationen har 

en ändrad farmakokinetik och dynamik som minskar deras tolerans mot läkemedel. Med hänsyn 

till fysiologiska förändringarna kan det förekomma en högre risk för äldre patienter att riskera 

läkemedelsrelaterande problem som oföljsamhet, interaktioner, biverkningar, administrerings fel 

och feldoseringar. På grund av multisjukheten kan många symptom uppstå till exempel 

inkontinens, yrsel, fallrisk, blodtrycksfall, trötthet, svaghet eller förvirring. Flera symtom, ändrad 

fysiologi och flera läkemedel försvårar rådgivningen (3).  

Ibland kan det vara svårt att identifiera orsaken till symptomen angående om det är 

läkemedelsinteraktion, sjukdoms relaterat eller nedsatta farmakokinetiken. Det kräver fler 

resurser för att täcka behovet av vård då flera hospitaliseringar, läkarbesök och akuta 

inläggningar uppstår. Socialstyrelsen antyder att icke-farmakologiska behandlingar primärt ska 

implementeras som motion, sömnvanor eller kost. Då äldre oftast redan använder många preparat 

bör vårdare överväga läkemedelsbehandlingar med icke-farmakologiska aktioner. För att 

identifiera patientens behov krävs teamarbete från olika vårdsektioner som bidrar till 

informationsflödet för att få en riktig helhetsbild av patienten (3). Således finns det ett behov att 

identifiera på vilka sätt vården kan hantera resurserna på ett smart och praktiskt tillämpbart sätt 

angående informationsflödet mellan farmaceut och äldre kunder. Meningen med denna studie är 

att identifiera interventioner som kan underlätta läkemedelsbehandlingen för äldre och förhindra 
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oönskade effekter av läkemedel. På detta sätt kan man spara resurser i vården samtidigt som 

patienten får en bättre kvalité medicinskrådgivning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet för den här uppsatsen är att identifiera kommunikativa metoder som skulle kunna 

användas vid rådgivning och kommunikation med äldre på apotek. I mening att förhindra 

felanvändande av läkemedel och framtida oönskade effekter som biverkningar eller utebliven 

effekt.  

Frågeställningarna som besvarades var följande 

• Vilka tillgängliga metoder finns det för att optimera rådgivning och kommunikation kring 

medicin? 

• Hur kan metoderna kategoriseras? 
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3. Metod 

Systematisköversikt 

En systematisk översikt genomfördes för att samla in data och metoden för uppsatsskrivandet 

gjordes utifrån PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) 

checklista (6). Alla punkter utfördes utom 5, 15, 16, 20, 22 och 23 i PRISMA och det beskrivs 

mer i metoddiskussionen. Sökningarna kan ses i bilaga avsnittet figur A1 vilket inkluderade en 

detaljerad och stegvis hänvisning till hur sökningen gick till.  

Sökstrategi 

För att hitta relevanta studier för den systematiska översikten användes förslag på medicinska 

sökord från karolinska institutet (7). Valet av sökorden finns i tabell 1, sökorden baserades 

utifrån syftet och frågeställningarna. Alla studiedesigner inkluderades för att få en bredare 

kartläggning. 

Tabell 1, sammanfattning av sökorden som användes under datasökningen och syftet bakom 

valet av sökorden 

Sökord Syfte 

Elder* Undersöka den äldre populationen 

Communication Rådgivning utförs genom kommunikation 

Medicine Fånga upp interventioner kring 

läkemedelsanvändning 

Adherence Följsamhet kopplar till läkemedelsanvändning 

och är ett vanligt mått på effektiviteten av en 

pågående medicinskbehandling 

 

Databassökning 
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Den systematiska litteratursökningen gjordes med databaser. Kriterierna för utvalda sökord var 

att sökorden hade lämplig anslutning till syftet och kvalificeras som en MESH-term. En tabell-

sammanställning A1 visar valda databaser, filter, inkluderade specifika sökningar med specifika 

sökord gjordes och finns bifogat under avsnittet bilaga. Filter som tillämpades under sökningen 

av artiklarna var: 

• Free text – för att få tillgång till hela litteraturen 

• English, swedish – författaren skulle kunna läsa litteraturen 

• Published 10 years – för att data skulle baseras på uppdaterad ny teknologi 

• Clinical trial – selekterade bort meta-analyser och reviews 

Screening 

Screeningen genomfördes genom att först läsa titlarna på träffarna i databaserna. Artiklarna som 

valdes ut var de som uppfyllde inklusion/exklusionskriterierna och kopplade till syftet. Därav 

selekterades bort artiklar som inte handlade om direkt kommunikation till patienten. Bort 

selekteringen var menad att hitta studier kring relevanta kommunikationsmetoder som apotek 

kan möjligtvis tillämpa. 

Inklusions- och exklusion kriteria sammanfattas i tabell 2 nedanför. Första sökningen resulterade 

i 22 utvalda artiklar på pubmed och 26 artiklar på web of science. Andra urvalet gjordes genom 

att läsa abstract i syftet att undersöka om inklusions och exklusion kriterierna var uppfyllda och 

texten var tillgänglig i fulltext. Urvalet resulterade i 2 artiklar på pubmed och 15 artiklar på web 

of science. Efter att ha läst hela studierna upptäcktes det att flera studier från web of science inte 

uppnådde kriterierna angående kopplingen till syftet och frågeställningen. Därav exkluderades 

ytterligare 7 artiklar som resulterade i slutet totalt 9 artiklar från bägge databaserna. I tabell 3 i 

avsnittet resultat under rubriken studiespecifikationer finns en sammanfattning av alla artiklar 

med specifikationer som år, artikeltyp, antal testpersoner, ålder och land. 

Tabell 2: Inklusions- och exklusion kriterier vid genomgång av artiklar. 

 Inklusion Exklusion 
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Språk Svenska och 

engelska 

Övriga 

Studiepopulation >65år  <65år 

Period Publicerad inom 

senaste 10åren, 

2010-2020. 

Tidigare än 2010 

Tillgänglighet Fulltext Icke fulltext 

Artikeltyp Kliniska studier Meta-analyser, 

reviews, 

studieprotokoll 

Lokalisation Primärvården, 

sjukhus och apotek 

Verksamheter som 

inte kopplar till 

hälsa, medicin, 

omvårdnad, skada 

och sjukdomar 

Land Globalt - 

 

Studiepopulationen över 65år inkluderades på grund av att enligt medicinsk definition är äldre 

65-79år gammal. Syftet var att undersöka kommunikationen med äldre därav selekterades bort 

de studier med studiepopulationen <65år. Studiepubliceringen var inom de 10 senaste åren i 

mening att presentera nya studier med mer relevant data för dagens situation i vården och för att 

hitta ny uppdaterad teknologi. Tillgängligheten i fulltext var meningen att artikeln skulle vara 

fullt åtkomlig och att all data kunde användas. Artikeltyp klinisk studie användes på grund av att 

systematiska översikten skulle baseras på primärdata. Då selekterades bort övriga artiklar såsom 

reviews, systematiska översikter, sammanfattningar och meta-analyser. Lokalisationen i 

primärvården, sjukhus och apotek användes på grund av att syftet handlade om 

kommunikationen inom vården och inte andra verksamheter. Flera verksamheter än apotek 

användes då det skulle bidra med större varians över olika vårdsystem. Lokalisationen globalt 

valdes för att öka samlade data vilket hade begränsats om enskilda länder valdes. Det medförde 
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större varians från olika sjukvårdsystem hos olika länder och flera upptäckter inom 

kommunikation. 

Dataanalys 

Analysen av data genomfördes som en självständig analysering för att hitta inventionerna (8). 

Studiers inventioner analyserades för att upptäcka mönster och dra slutsats kring 

forskningsresultaten. Datahanteringen inför resultatet började med att läsa abstract: syftet, 

bakgrund, metod och resultat. Sedan lästes avsnitten resultat, diskussion och slutsatsen.  

Dataextraktions process 

Data extraktionen gjordes oberoende av datorprogram eller kontakt till författarna av publicerade 

artiklarna. Det vill säga gjordes extraktionen manuellt och utfördes på tillgängliga data som 

presenterades i artiklarna. Allmänt utgick extraktionen utifrån PRISMA kriterier angående vad 

som bör extraheras från artiklarna.  

Etiska överväganden  

De etiska överväganden som gjordes var att data från vetenskapliga artiklar hanterades med 

omtanke. Data användes i mening för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. För att 

förhindra möjliga bias vid urval av studier eller använda data utnyttjades PRISMA checklista och 

sedan en övervägning av risk/nytta konsiderationer. Risken var biasurval av artiklar för studiens 

ändamål, fel tolkning av resultat och statistik. Nyttan var genom att inkluderade en 

inklusions/exklusions metod för att minska risken av confounding och att utgå från PRISMA 

checklistan. Den största värderande nyttan av uppsatsen var bidraget till forskningen angående 

lösningar på hur kommunikationen på sjukvården kan optimeras.  

Datahantering 

Data från studierna sammanställdes som en sammanfattad text och med tabeller/figurer som 

presenterade studieresultaten. Specifika karaktäristiska hos studierna presenterades i en tabell 

utifrån specifika variabler. Efter presentationen av data i resultatdelen analyserades dem 

tillsammans i diskussionsavsnittet.  
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4. Resultat  

Studie selektionen 

Figur 1 är ett flödesschema över artikelsökningen för datainsamlingen. Till början resulterade det 

i 243 artiklar från båda databaserna tillsammans efter filtreringen (gratis fulltext, publicerat inom 

10år, engelska, svenska, klinisk studie) och sökorden. Efter exkluderingen av artiklar utifrån 

abstract resulterade det i kvarstående från båda databaserna 9 studier. Varav 3 kvantitativa 

artiklar och 6 kvalitativa. Den sista exkluderingen var’’utsorterade efter läst hela artikel i web of 

science’’ då under bearbetningen av resultatdelen upptäcktes det att flera studier inte gav någon 

relevant information som besvarade studiens syfte eller frågeställningar.  

Figur 1, flödesschema av artikelsökningen från båda databaserna pubmed och web of science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal efter filtreringen (fulltext, publicerat inom 

10år, english, swedish, klinisk studie) och sökord. 

(n)= 243 

Antal efter valda relevanta titlar 

(n)=48 

Artiklar totalt från pubmed 

(n) = 2 

Artiklar totalt från web of 

science  

(n)= 7 

Exkluderade efter läst abstract i pubmed: 

Handlade om annat fokusområde än syftet (n)= 12  

Fel studiepopulation <65år (n)= 5  

Studieprotokoll (n)= 5 

Utsorterade efter läst abstract i web of science: 

Inte en originalartikel (n)= 2 

Fel studiepopulation <65år (n)= 1 

Handlade om annat fokusområde än syftet (n)= 8 

Dubbletter (n) = 1 

Inte tillgång till fulltext (n) = 1 

Utsorterade efter läst hela artikel i web of science: 

Kopplade inte till syftet (n) = 4 

Artiklar inkluderade till 
systematiska 

litteraturöversikten: 

Totalt (n)= 9 

Kvalitativa (n)= 6 

Kvantitativa (n)= 3 
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Studiespecifikationer 

I studiespecifikationer presenteras alla studiers karakteristiska i tabell 3 vilket inkluderade 

referens, år, studiedesign, metod, antal deltagare, populationen och land.  

Tabell 3, sammanfattning av karaktäristiska från alla studier 

 

 

Resultat syntes 

Under avsnittet resultat presenteras resultat från alla 9 studier och tabell 4 sammanfattar 

artiklarnas syfte och resultat kortfattat. Nedanför tabell 4 beskrevs resultatet djupare i en 

sammanhängande text.  

Tabell 4, syfte och resultat kortfattat från studierna 

#Antal Studie Syfte Resultat 

1 
Mira JJ 
et al 

Studera effekten av ALICE-appen på mobilen som erbjöd 
personligbeskrivning för läkemedel, recept, rådgivning, 
bilder på medicinförpackningen och själva medicinen. 

ALICE hjälpte att förbättra 
följsamheten 

#Antal 
artiklar Artikel År Studiedesign Metod 

Antal 
deltagande population Land 

1 Mira JJ et al 2014 RCT 
Single blind experiment, 
questionaire 102 >65 år Spain 

2 Schubert CC et al 2016 RCT Databas 256 >65år US 

3 Simoes et al 2019 

Exploratory 
observational cross-
sectional study Statistical analysis 30 50-90år US 

4 Shaw et al 2019 RCT 
cluster randomized control 
crossover trial 11 nursing homes US 

5 Ruiz et al 2015 RCT 
Cluster randomized clinical 
trial 147 >65år Spain 

6 Barber et al 2014 Qualitative study Questinonere 200 71-80år UK 

7 Schäfer et al 2017 

Two-arm cluster-
randomised 
controlled trial Interview 604 65-84år Germany 

8 Holender et al 2018 Qualitative study Intervention in groups 12 >65år UK 

9 Wallis et al 2017 Pilot study Semi-structured interviews 11 >65år New Zealand 
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2 
Schubert 
CC et al 

Undersöka effekten av GRACE-team vårdhantering på en 
VAMC (Vetereans affairs medical center). GRACE-team var 
ett samarbete med primärvården och tvärvetenskaplig 
panel för utredning av en vårdplan. Planen utgick från 12 
protokoll som handlade om patientens situation och 
medicineringen.  

GRACE-teamvårdnad visade 
positivt på att minska antal akuta 
vårdsökningar hos äldre 

3 
Simoes 
et al 

Studera medicinsk empatisk kommunikation 
konsultationer på familjekonsultation och sjukhus för dem 
med multimorbiditet. 

Familj medicinkonsultation 
uppfattades mer empatiskt av 
patient jämfört med på sjukhus.  

4 
Shaw et 
al 

Undersöka effekten av antipsykotiska på olika vårdhem 
efter implementering av kommunikationsutbildningen 
CHAT hos personal. 

Minskad användning av 
antipsykotiska visades hos de 
vårdhem som fick 
kommunikations-utbildning. 
Olämplig medicinanvändning kan 
förhindras med hjälp av utbildning 
till vårdare.  

5 Ruiz et al 
Studera effektiviteten av motiverande samtal (MI) på äldre 
med polyfarmaci om det förbättrar följsamheten 

Motiverande samtal kan hjälpa att 
förbättra följsamheten hos äldre 
med kroniska sjukdomar och de 
som använder fler läkemedel 

6 
Barber 
et al 

Undersöka effekten av en liten medicinsk broschyr som 
kallades my medication passport (MMP) på förskrivningen 
hos äldre. MMP innehåller detaljerad information kring 
individens mediciner och föregående mediciner som hen 
tagit tidigare. 

Det visades positivt av patient och 
vårdare då det bidrar till en större 
förståelse kring medicineringen. 
Även för familjemedlemmar. Bidrar 
med en bättre dialog.  

7 
Schäfer 
et al 

Undersöka om patientcentrerad vård kan hjälpa antalet 
mediciner utan att påverka health-related quality of life 

Förstärka dialogen mellan läkare 
och patient minskade inte antalet 
mediciner och påverkning av 
livskvalitén.  

8 
Holender 
et al 

Undersökte attityder hos äldre som använder 
kardiovaskulära mediciner angående tekniska inventioner 
som smartmobil, smartklocka och ingestible sensor 
systems (ISS).  

Patienter uppfattade massa 
bekymmer med 
teknologiinventionerna, praktiska 
barriärer som gör dem 
otillämpbara. Krävs mer arbete för 
att hjälpmedlet ska accepteras. 
Däremot uppskattades de 
elektroniska notissystemen.  

9 
Wallis et 
al 

Undersöka ny intervention SPACE-program för att förbättra 
läkemedelsanvändningen. Ska hjälpa att granska profiler 
och underlättar feedback. Systemet kan maila till patienten 
som skapar en säkrare förskrivning.  

GP såg positivt på interventionen 
angående kommunikationen till 
kund. Dock är det tidspressat. 
Patienter kände att de fick mer 
omvårdnad dock vissa förstod inte 
blanketten. 
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Studie 1: A Spanish Pillbox App for Elderly Patients Taking Multiple Medications: 

Randomized Controlled Trial, Mira JJ et al, 2014 

Studien undersökte en självhanterings app kallad ALICE som erbjöd personligbeskrivning för 

läkemedel, recept, rådgivning, bilder på medicinförpackningen och själva medicinen. Appen 

påminner individen att ta läkemedel. Randomiserade grupper undersöktes, en kontroll- och en 

interventionsgrupp. Kontrollgruppen fick oral läkemedelsbeskrivning och fysisklapp och 

inventionsgruppen fick appen ALICE. Följsamheten mättes med 4-item Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS-4) på frågeformulär.  

Mätningen i MMAS-4 visade att experimentella gruppen förbättrade följsamheten och antal 

missade doser minskade. Följsamheten ökade med 28,3% och missade doser minskade med 

27,3%. I mätningen påvisades det att en skillnad fanns i effekt mellan experimentella- och 

kontrollgruppen. Största skillnaden var hos patienter med 2 eller fler läkemedel som tidigare haft 

läkemedelsanvändningsfel, det sänktes med 41,2%. Vid mätningen av svaren från deltagarna på 

notiserna från ALICE av grupperna resulterade det i Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient på 0,3 (P00,04), vilket är signifikant positivt.  

Det fanns en koppling mellan följsamheten vid mätning med MMAS-4. Patienter utan tidigare 

erfarenheter med ICTs (information and communication technology) i den experimentella 

gruppen fick högre MMAS-4 poäng som resulterade i färre missade doseringar och 

felanvändandet. Experimentella gruppen med erfarenhet av ICT hade däremot ingen minskning i 

missade doseringar. Mätningen av ALICE praktiska funktionen hos grupperna resulterade i 59% 

av experimentella gruppen behövde individuell hjälp och det mest frekventa problemet bland de 

31% var omstartning av appen och laddning av batteriet. Mätningen på tillfredsställelsen av 

ALICE resulterade i experimentella gruppen 59% som tyckte att ALICE hjälpte förbättra 

läkemedelsanvändningen, 29,4% hjälpte något och 11,8% att ALICE inte hjälpte. (9) 

Bild 1, exempelbild på ANOVA-skärmen från Mira JJ et al 2014 
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Studie 2: Implementing Geriatric Resources for Assessment and Care of Elders 

Team Care in a Veterans Affairs Medical Center: Lessons Learned and Effects 

Observed, Schubert et al 2016 

Studien undersökte Geriatic Resources for Assessment and Care of Elders Team Care (GRACE), 

ett team som omfattar underlättade doserings regimer, assistans inom hem vårdnad, konsultation 

i fysisk terapi, erhålla nödvändiga instrument i hemmet, justera medicineringen i antidepressiva 

och uppmärksamma bördan som vårdare upplever inom sin sektor. GRACE är en form av modell 

som vårdare utgår efter patientcentrerad vård. GRACE-team utförde en geriatrisk bedömning 

utifrån 12 protokoll och en vårdplan gjord av primär vårdare och inkluderade en tvärvetenskaplig 

panel. Protokollen beskrev medicin hantering, planering av avancerad vård, svårigheter i 

gång/fall, hälsa upprätthållandet, depression, urinkontinens, dement, bördan hos en vårdare, 

viktnedgång och näringsbrist, hörselnedsättning, kronisk smärta och synnedsättning. 

Akutmottagningsbesök minskade med 7,1% (p=0,59), återinträde till sjukhus inom 30 dagar 

minskade med 14,8% (p=0,19), totala hospitaliseringar minskade med 37,9% (p=0,14) och en 

minskning i dagar på in bed days vårdnad för veteraner per 100 veteran varje år med 28,5% 

(p=0,01). Finansiella data outcomes visade att GRACE hjälpte VAMC akut vårdnad bekostnaden 

med $237,303 på ett år.  

Sammanfattningsvis visade GRACE en korrelation mellan reduktionen i akut hospitaliseringar 

och vårdnad i interventionsgruppen. Studien nämnde 5 huvudorsaker till varför GRACE var en 
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succé. Första var att vårdaren i tidigt stadium börjar att investera i patientensvård, energiska 

vårdare med positiv attityd, stöttande personal som aktivt delger uppdateringar angående 

behandling, GRACE teamet hade någon form av erfarenhet kring äldre, erfarenheter kring 

samarbete och sist själva GRACE konceptet av att tillämpa en patientcentrerad vård fast speciellt 

inom hemma miljön. Det kallades för Patient Aligned Care Team (PACT) (10). 

Studie 3: Communication and health: doctor-patient relationship in patients with 

multimorbidity, an exploratory study, Simoes et al 2019 

Studien undersökte skillnaden i empatisk kommunikation mellan familjemedicinkonsultation och 

sjukhuskonsultationer gällande patienter med flera sjukdomstillstånd. Empatiska 

kommunikationen syftade på en del av patientcentrerad vård konceptet som fokuserade på 

doktor-patient relationen. Deltagarna intervjuades och svarade på frågeformulär. Frågorna som 

besvarades angav deltagarens upplevelse av empati och det mättes med JSPE-skalan. JSPE gick 

från 1–7 där 1 var minst empatiskt/ kallt samtal medan närmare 7 var mest empatisk upplevelse 

Tabellen 5 visar att högsta medel poängen från JSPE-scale var fråga 3 med 6,2 och fråga 4 med 

5,6. Medelresultatet var sammanlagt högst hos familjemedicinkonsultation än 

sjukhuskonsultationen. Studien antyder att fråga 2 och 3 som hade störst statistisk signifikans 

upplevdes mer empatisk på grund av att de var objektiva frågor som inte baserade lika mycket 

utifrån patientens perspektiv.  

Tabell 5, en omformulerad tabell från Simoes et al 2019 på svaren från JSPE-skalan under 

konsultationerna från både familjemedicin- och sjukhuskonsultationen 

Frågor: 5st Familjemedicinkonsultation 

(JSPE-scale) 

Sjukhuskonsultation 

(JSPE-scale) 

P-värde 

De kan förstå saker 

utifrån mitt perspektiv 

5,9 5,2 0,071 

De frågar vad som händer 

i mitt vardagliga liv 

5,9 3,1 <0,001 

De verkar oroade kring 

vad som händer med mig 

och min familj 

6,23 3,2 <0,001 



 22 

De förstår mina känslor 

och bekymmer 

5,6  4,5 0,0315 

Läkaren förstår mig 6,1 5 0,0145 

 

Studiens slutsats var att empatisk kommunikation är viktig för att förbättra läkar-patient 

relationen. Det kan hjälpa patienten att kommunicera med läkaren angående sin sjukdom och 

bekymmer. Det förbättrade inte direkt följsamheten dock var det en bidragande faktor till det. 

Studien hänvisade till att förbättra empatisk kommunikationsträning hos läkare för att bidra mer 

till en patientcentrerad vård i mening att nå ut bättre till patienterna (11). 

Studie 4: Educating Nursing Home Staff in Dementia Sensitive Communication: 

Impact on Antipsychotic Medication Use, Shaw et al 2019 

Studien undersökte effekten av ett utbildningsprogram för sjuksköterskor på ett vårdarhem, The 

CHAnging Talk (CHAT) som handlade om att effektivisera kommunikationen till äldre dementa. 

I CHAT ingår det en timmes personligt träning som inkluderar visuella hjälpmedel som videos 

eller fysiskt rollspel. Genom det personliga mötet kan personalen upptäcka kommunikativa 

behovet hos patienterna. De fick tillämpa klassisk dementkommunikation som omfattar att prata 

högre, mer vårdande ton och mindre kollektiva tal ord som’’oss’’ och ersatte dem med ’’du’’.  

Vid mätningen av antipsykotisk medicinanvändning vid implementering av CHAT resulterade i 

en sänkning av antipsykotiska med 4,88% (p=0,03) på nursing homes (NH). Det gjordes även en 

mätning på användningen av antipsykotiska i staten vilket visade en minskning på 0,68%. 

Studien antydde då att det blev ungefär en minskning med 23,6% på NH medan i hela staten med 

2,7% (p=0,06). Dock uppnåddes ingen statistisk signifikans mellan skillnaderna då nedgången i 

antipsykotiska medicinanvändning fanns innan CHAT implementeringen hos NHS (p=0,03). 

Innan studien började sattes ett mål från CMS som angav ett målvärde mellan 23,8%-20,3% 

minskning i antipsykotisk preparatanvändning. Alla NHs uppnådde målet inom studiens tidsram 

och de fick ett resultat kring 18,6%-65,4%. NH kan variera i vårdkvalitén och prioritera olika 

vilket kan resulterat i bättre mätvärde.  

Studien påstod att CHAT kommunikationen bidrog till minskning av antipsykotiska och av 

symptom som förekommer hos dementa som beteende ändringar. Utbildning inom 
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kommunikation för personal kan medföra minskad användning av onödig förskrivning i 

framtiden (12). 

Studie 5: Effectiveness of motivational interviewing to improve therapeutic 

adherence in patients over 65 years old with chronic diseases: A cluster 

randomized clinical trial in primary care, Ruiz et al 2015 

Studien undersökte effekten av motivational interviewing (MI) på äldre med polyfarmaci i 

mening för att förbättra följsamheten. MI på svenska kallas för motiverande samtal och det var 

en konsultations metod vilket i teori ska höja patientens motivation för att ta läkemedlet korrekt. 

Det involverar att ta hänsyn till patientens åsikt, vilja och detta kan medföra starkare vårdare-

patientrelation. MI omfattar 4 guidelines som var förstå patientens syn på saken och 

motivationen, lyssna på patient med empati, motstå riktnings reflexer och till sist stötta/förstärka 

patientens motivation. Studien studerade en kontrollgrupp som fick vanliga rådgivningen och 

den andra gruppen utövades med MI.  

Tabell 6, omgjord tabell från Ruiz et al 2015. Sammanfattning på korrelationen mellan 

följsamheten från både experiment (EG)- och kontrollgruppen (KG). 95% konfidensintervall på 

mätningen i odds ratio (OR) 

Variablar OR Nedre Övre 

EG vs KG 2,57 1,11 5,90 

Kön (kvinna/man) 0,16 0,051 0,50 

Utbildning (Nej/Ja) 5,67 1,37 23,41 

 

Figur 2, omgjord figur från Ruiz et al 2015 figur nummer 2 sida 28. Sammanfattad 

resultatdiagram på följsamhet skillnaden mellan första träffen med vårdpersonal och finala 

träffen mellan både experiment (EG)- och kontrollgruppen (KG) i procent. Serie 2 var 

inventionsgruppen och serie 1 kontrollgruppen.  
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Studien visade att MI förbättrade medicinska följsamheten hos äldre då det förekom 7,6% högre 

följsamhet hos inventionsgruppen än kontroll och det var inom acceptabla följsamhet kriterier, 

att följsamheten var mellan >80%  <110%. I figur 2 presenteras resultatet i procent på 

följsamheten från bägge grupperna och det syntes en signifikant förbättring hos EG med 5,4% 

jämfört med början av studien och finala stadiet. Övriga associerade variabler utom MI som hade 

kunnat öka följsamheten presenterades i tabell 6. Tabell 6 visade att kvinnor och högre 

utbildning hade högst följsamhet. Slutsatsen studien presenterade var att både vanlig rådgivning 

och MI fungerade för att förbättra följsamheten hos äldre dock var MI mer intensiv och gav 

större effekt. Studien påstod att MI kopplade till patientcentrerad vård då mer fokus riktades mot 

patienten, vilket förstärker konsulteringen mellan vårdare och patient. Praktiska tillämpningen 

kunde variera inom primärvården och faktorer som verkade mest avgörande var tiden då MI 

implementeras, vårdaren, antal möten som behövs och till vilken grad behövs MI för att nå en 

viss effekt i medicineringen. (13) 

Studie 6: Evaluation of My Medication Passport: a patient-completed aide-

memoire designed by patients, for patients, to help towards medicines 

optimisation, Barber et al 2014 

Studien undersökte tillämpningen av en liten medicinsk broschyr som kallades my medication 

passport (MMP) som innehåller detaljerad information kring individens mediciner och 
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föregående mediciner som hen tagit tidigare. Tabell 7 finns en kortfattad beskrivning vad MMP 

innehåller.  

 

Tabell 7, sammanfattning av innehållet av en MMP ifrån Barber et al 2014 beskrivning 

Kategorier:  

Allergi Har patienter några allergier? Hjälpämnen? Aktiv 

substans?  

Förpackning Barnsäkring, klick-lock, front bipackssedel 

Nuvarande mediciner Inklusive administreringssätt (inhalering, kutant, 

ögondroppe), dosering 

Medicin förändringar Datum, vem som ändrade och varför 

Blank, övrigt Övrigt om det finns en sjukdom, vaccinerings 

program, screenings 

 

Resultatet från frågeformulären angående vem som patienten delade sin MMP till visade det att 

högsta frekvensen av’’ja’’ delandet var för familjemedlemmar och näst var läkare. Medan högsta 

av ’’nej’’ som inte delade var bland hemvårdare, farmaceut, optiker och tandläkare.  

 

Deltagarna som delade med sig MMP utgjorde 69% av deltagande och studien påstod att när 

deltagarna delade med sig sin MPP styrkte det deras självsäkerhet vid konsultationer. Sedan 

fanns det 2 patienter som var fortfarande osäkra och några trodde att MMP var något de skulle 

förvara för sig själva. Däremot var det 81,4% som var säkra att de ville ta med sin MMP vid 

besök hos hälsovårdspersonal i framtiden. Patienterna tyckte att MMP var bra vid 

läkemedelsändringar och majoriteten tyckte att en vårdare skulle skriva om ändringen på deras 

MMP åt dem. Det var 14% som tyckte att vårdare skulle skriva och resten själva. 42% av 

patienterna såg positivt på att dela med sig MMP angående detaljerad information kring 

medicineringen till familjemedlemmar, vänner och hälsovårdare.  

 

Positiva attityder kring MMP hos läkare var att det hjälpte dokumenteringen, bättre 

kommunikation mellan andra vårdare, hjälpte dem som inte talade engelska och hjälpte att 

förklara till familjemedlemmar kring medicinering som de sedan kan ge till hälsopersonal när det 

behövdes. Negativa åsikterna var systemet i MMP angående om flera ändringar sker under 
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korttid. Då kunde det snabbt att bli rörigt. Sedan var det inte möjligt i flera språköversättningar, 

några tyckte att det räckte med notiser från apoteket och sedan handlade det om integritetsskäl 

om patienten inte ville dela med hela sin medicinska historik. För att förbättra MMP svarade 

majoriteten 20 patienter att MPP bör inkludera en lista på sidoeffekter. Resten av majoriteten 23 

patienter tyckte att det inte behövdes en ändring (14). 

 

Studie 7: Narrative medicine-based intervention in primary care to reduce 

polypharmacy, Schäfer et al 2017 

Studien undersökte effektiviteten av patientcentrerad vård på reduktionen av läkemedel antalet 

hos en individ utan att försöka påverka quality-of-life. Interventionen innehöll intervjuer som 

fokuserade på dialogen mellan patient och vårdare. Läkarna delades in i en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp av allmänläkare som skulle fortsätta sin vanliga rutin av konsulteringar.  

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen, det fanns 

ingen skillnad i reducering av antal läkemedel. Studien tillämpade en intracluster correlation 

coefficient (ICC) vid beräkning av statistiskdata. Reducering av antalet läkemedel resulterade på 

ett ICC 0,00 med 95% konfidensintervall. Det fanns ingen data som antydde på att 

interventionen hade en betydelsefull effekt. Studien studerade flera faktorer kring vad som hade 

kunnat påverkat reduceringen men det visade ingen signifikans på ålder, hushåll, sjukdom och 

depression poäng (geriatric depression score). Likaså fanns ingen skillnad hos health-quality of 

life där ICC blev 0,01 (0,00–0,13). Däremot fanns en skillnad mellan grupperna där 

inventionsgruppen använde mer av vården till exempel genom kontakt till allmänläkare +0,51. 

Sedan minskade den fysiska kontakten -1,38 och besök på sjukhus -3,07.  

Resultatet av studien visade ingen statistisk signifikans som stödjer att ökad intensifierad dialog 

med patienter skulle minska läkemedelsanvändningen. Studien påstod att det kan ha berott på 

svagheter inom studien såsom kommunikationen till allmänläkarna under studien. De trodde att 

läkarna inte uppfattade meningen med studien och att läkarna istället trodde det var adresserat 

mot polyfarmacin och övriga identifieringar av problem som patienten hade som kopplade till 

sjukdomen. Studien upptäckte en ökad utskrivning av analgetika då läkarna upptäckte 

oidentifierad smärta hos patienter. Detta ansågs kunnat vara en ledande orsak till större mängd 
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utskrivning hos interventionsgruppen. Dock denna upptäckt kopplade inte till studiens syfte 

däremot upptäcktes det att en djupare dialog kan upptäcka svår identifierbara symptom hos 

patienter. På grund av detta förklarade studien att det var orsaken till färre senare sjukhus/terapi 

besök på sjukhus då problemet redan adresserades under mötena (15). 

Studie 8: Opinions on the use of technology to improve tablet taking in > 65-year-

old patients on cardiovascular medications, Holender et al 2018 

Studien undersökte attityder mot tekniska inventioner som kan hjälpa äldre att ta kardiovaskulära 

läkemedel. Studien undersökte två grupper, första fokuserade gruppen var van vid tekniska 

hjälpmedel som telefonmeddelanden angående hälsomöten och andra var inte van vid tekniken. 

Första fokusgruppen fick diskutera 3 huvudfrågor som rörde kring olika uppfattningar av 

tekniska hjälpmedel. Bland annat från tabell 8 frågade de om patienten tyckte att tekniska medel 

skulle hjälpa hur hen tog sitt läkemedel. Diskussionerna med deltagarna rörde kring tekniska 

tillämpningar som smartklocka, smarttelefon och Ingestible sensor systems (ISS). ISS är en liten 

sensor som finns i tabletten eller förpackningen som signalerar vid användning till en mobil, 

dator eller annan teknisk apparat att doseringen hade gjorts.  

Tabell 8, sammanfattat alla tre huvudfrågor som fokuserades på första fokusgruppen, frågorna 

kommer från Holender et al 2018 

3 huvudämnena i frågeställningarna för första fokuserade gruppen 

Tycker du att teknologiska redskap skulle hjälpa i att ta läkemedlet som du gör? 

Vad är fördelarna, nackdelarna och praktikbarheten av dessa? 

Vad är fördelen/nackdelen med att elektronisk övervaka din medicin och dela informationen 

till familjemedlemmar och hälso-sjukvården? 

 

Studiens resultat delades in i två huvudteman, ena var praktiska tillämpningen av tekniska 

hjälpmedel och andra om attityden kring användningen av dem.  
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Praktiska tillämpningen 

Första fokusgruppen var vana vid elektroniska notiser från sjukvården angående hälsomöten. 

Fokusgruppen tyckte att elektroniska notiser var praktiskt och det var vanligt att använda 

smarttelefoner. Medan andra fokusgruppen som var mindre vana vid smarttelefoner hellre 

föredrog smartklockor. De ansåg att det var mer praktiskt och lättare att använda smartklockor då 

apparaten satt direkt på handleden. Dock var första fokusgruppen mer van vid smarttelefoner 

vilket gjorde att de föredrog telefonen före något de tidigare inte använt. Studien förklarade 

sedan att bägge grupperna påpekade att de äldre som var 70 plus hade minst vana kring tekniska 

hjälpmedel och det vore svårare att implementera tekniska hjälpmedel hos dem. Detta var då 

missgynnsamt då den populationen hade stor nytta av hjälpmedel för att hantera deras 

medicinering. Smartklockor verkade mest populärt då det fanns en mindre risk att glömma bort 

apparaten jämfört med en telefon som lätt kunde glömmas bort och de flesta hade inte på sig 

telefonen konstant. Nackdelar hos smarttelefon var att individen kunde glömde att checka 

telefonen, då kunde de inte möjligtvis komma ihåg medicinen heller. Eller att komma ihåg att 

ladda mobilen. Fördelarna med smarttelefon var att det gick att checka om hen hade tagit 

medicinen tidigare och verifiera det jämfört med vanliga rutinen med kalenderförpackningar. 

Sedan nämndes att elektroniska notiser effektiviserade kommunikationen med vårdare och 

läkare. Det förenklade läkarens jobb att identifiera problem som vanligtvis inte hade upptäckts 

under vanliga rutinbesök.  

Ytterligare diskuterade studien om resursproblemet att larmen från tekniska hjälpmedlen 

angående felanvändning kommer att kräva mer resurser av vården då varje felanvändning anmäls 

till allmänläkaren och ska granskas. De äldre påstod att det vore kostsamt om alla skulle använda 

en smarttelefon dock senare kommenterade de att det kunde potentiellt minska kostnaden för 

vården i längden på grund av minskade vårdnadskostnader som rör biverkningar eller 

vårdskador. För de äldre >70 med nedsättningar i kognitiv och mentala funktioner ansågs ISS 

mest tillämpar då det agerar i real-tid för att direkt vid användning av ISS så noteras felet direkt 

vilket gör att det blir lättare att upptäcka felen. Dock ansågs ISS ej nödvändig i vårdarhem med 

bra övervakning.  

Tekniska hjälpmedlen och attityder kring dem 
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Deltagarna ansåg att tekniska hjälpmedel är och kommer alltid att vara en nödvändighet, speciellt 

när det kommer till medicineringen. Dock ansågs det inte nödvändigtvis för alla, kanske dem 

med större funktionella nedsättningar. Deltagarna hittade även brister med tekniken till exempel 

att den inte kunde assistera med motivationen för dem som med mening inte vill ta medicinen. 

Orsaken bakom detta var att tekniken kunde upplevas tvingande. Däremot nämndes det en 

positiv outcome att tekniken motiverade patienterna som medvetet vill ta medicinen att ta 

läkemedlen på grund av att patienten känner ett större ansvar över medicineringen när de blev 

övervakade. 

Övriga bekymmer med implementering av nya tekniker oroade deltagarna att det kunde orsaka 

kostnads beskärningar i form av minskade fysiska möten ansikte mot ansikte. Deltagarna ser 

fortfarande värdet i fysiska möten och de var rädda att förlora den kontakten om tekniken tog 

över. Ytterligare oro från deltagarna handlade om osäkerheten och minskad tilltro för tekniska 

inventioner speciellt i andra fokusgruppen. De ansåg att investeringar i teknik aldrig fungerar 

som de ska i slutändan och det slutar med att det är individens egna ansvar som är mest 

tillförlitligt när det kommer till medicineringen. Till sist visade studien angående säkerheten där 

deltagarna upplevde en oro kring information som lagrades i tekniken (16). 

Studie 9: Safer Prescribing and Care for the Elderly (SPACE): feasibility of audit 

and feedback plus practice mail-out to patients with highrisk prescribing, Wallis 

et al 2017 

Studien undersökte effekten av interventionen Safer Prescribing and Care for the Elderly 

(SPACE) som hjälper att både granska, skicka mail och feedback till äldre patienter. Under 

intervjun frågades patienterna om deras åsikt kring SPACE, användbarheten, och acceptansen att 

tillämpa den i mening för att förbättra medicinska behandlingen. Studien utfördes hos en 

hälsoorganisation som kallades Auckland Primary Health Organisation (PHO). Interventionen 

fungerade genom att PHO kliniska rådgivnings farmaceuten identifierar hög-risk medicinerade 

patienter och det skickas till allmänläkaren. Allmänläkaren sedan bokar in och avgör om 

patienten ska få ett mail som innehåller information om medicinen och erbjudande att diskutera 

angående medicineringsbehandlingen. Resultatet delades in i 3 huvudteman, granskning och 

feedback, maila patienten och NSAID/antitrombocytläkemedel. Slutsatsen av studien var att 
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SPACE interventionen medförde en förbättring av hanteringen av hög-risk förskrivna läkemedel 

hos äldre.  

Granskning och feedback 

PHO kliniska farmaceuten uppskattade SPACE för att det hjälpte kommunikationen med 

allmänläkare som vanligtvis har restriktioner då oftast läkaren är för upptagen. PHO hade ett mål 

för att uppnå säkrare förskrivningar av läkemedel och de såg positivt på SPACE på grund av att 

det kunde med låg kostnad uppfylla det målet. SPACE erbjöd en strukturerad och välplanerad 

format vilket underlättade feedbacksessionerna med allmänläkarna. Relationen mellan 

allmänläkare och farmaceuter stärktes av SPACE som underlättade uppkopplingen mellan 

sektionerna. Allmänläkarnas åsikt kring SPACE var även positivt angående möjligheten för att 

diskutera medicineringen med en farmaceut. Dock en del läkare ansåg att de ville själva granska 

läkemedelslistan. Det uppkom hinder som tidspressen då läkarna upplevde att de inte hinner med 

att granska listorna.  

Maila till patient 

Från läkarnas perspektiv ansåg de att maila ut till hög-riskmedicinerade patienter var bra för att 

involvera dem mer i behandlingen. Dock upplevdes det av läkarna att mailet måste skrivas med 

försiktighet för att inte skada patient-vårdarrelationen. De menade att mailet kunde oroa eller 

upplevas påtvingande mot patienten vilket kunde skada förtroendet till läkarna. Från patientens 

perspektiv likt läkarens ansåg de att SPACE var bra och upplevdes som att läkarna brydde sig 

om patienten. Det upplevdes att läkarna brydde sig om hanteringen av patientens medicinering 

och att de hade koll över vad de gjorde. I studien tog majoriteten av patienterna med sig 

medicinlistan till läkaren då främst på grund av att det stod på pappret att listan bör tas med till 

nästa besök. Dock andra upplevde det som en tidsbrist för att gå igenom listan vilket gjorde att 

patienterna inte valde att ta med den. Förutom tidspressen var det också kostnaden som fick 

patienterna att inte ta med listan på grund av att de flesta inte ville boka ett nytt möte.  

NSAID och antitrombotiskaläkemedel 
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Studien fokuserade på läkemedeltemat NSAID och antitrombotiska på grund av den höga 

förskrivningen hos äldre patienter. Både läkarna och farmaceuterna tyckte att det var bra val. 

(17) 

Svagheter i studien 

Avsnittet svagheter i studien beskriver alla svagheter som de 9 valda studierna hade nämnt. 

Tabell 9 presenterar en sammanfattning av alla risker och bias utifrån limitations avsnittet från 

studierna. 

Tabell 9, alla studiers svagheter sammanfattat baserat utifrån limitations avsnittet av studien 

Studie 
Del av 
studien Svagheter 

Mira JJ 
et al 

Metod 
(deltagande) 

Lite försökspersoner och kort studieperiod. Sämre möjlighet för att se skillnader 
mellan test- och kontrollgrupp och minskad generaliserbarhet av resultat 

Schubert 
et al 

Metod 
(deltagande) 

Inte inkluderade gruppskillnaderna mellan GRACE- och jämförelsegruppen. 
Studiedurationen var kort. Studien tog plats på endast ett akademisk medicinsk 
center. Resultatet kan ha berott på andra faktorer som finns inom gruppen. Kort 
studietid påverkade beräkningen av sparningskostnaden. Studien är mindre 
generaliserbar då den studerade bara ett område 

Simoes 
et al 

Metod 
(deltagande), 
resultat 
(mängd data) Liten mängd data. Mindre generaliserbart resultat 

Shaw et 
al 

Metod för 
dataanalys 

Kan ej veta till vilken grad CHAT skills användes. Litet testprov. Mindre statistiks 
signifikans i resultatet 

Ruiz et al 

Metod 
(deltagande, 
studiemodell), 
resultat 
(statistiska 
kriterier) 

Självselektera deltagare för studier. Ej blindad studie. Egna kriterier för 
följsamheten på 80%-110% för klinisk signifikans. Beteende ändring hos 
deltagande som resulterar i bias. Bias från deltagande och utförare då det inte 
var en blindad studie. Egna kriterier på statistisk signifikans kan påverka riktiga 
effektiviteten av interventionen då kriterierna kan vara subjektiva 

Barber 
et al 

Metod 
(instruktion) 

Hjälpmedlet passport var inte obligatoriskt utan introducerats av en kliniker. 
Deltagarna är självselekterade och kan påverka resultatet 

Schäfer 
et al 

Metod 
(deltagande) Selektionen av deltagande gjordes av GP. Selektionsbias av GP 

Holender 
et al 

Metod 
(deltagande) 

Liten mängd deltagande, fler kvinnor än män. Restriktivt inom ett geografiskt 
område. Mindre generaliserbart resultat 

Wallis et 
al 

Metod 
(deltagande 
och 
selekteringen) 

Bara en PHO deltog och deltagande var självselekterade vilket kan resultera i 
snedvridning av resultatet. Patienten kunde möjligtvis inte säga sanningen till 
intervjuaren på grund av att hen ville behaga intervjuaren med ''rätt'' svar. Bias 
från deltagande som kan snedvrida resultat 
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De mest förekommande limiterade faktorer i studierna var begränsat antal deltagande, ej 

randomiserad selekterade studieutövare och studiedeltagare, begränsat studerat geografiskt 

område och bias på grund av att deltagare riskerade att bli influenserad av handledare/åhörare.   

Styrkor i studier  

Avsnittet styrkor i studier presenterar 9 studiers styrkor som studierna nämnt under avsnitten 

diskussion eller limitation avsnittet. Tabell 10 sammanfattade kort alla styrkor kopplade till 

vilken studie.  

Tabell 10, sammanfattning av 9 studiers styrkor baserat på vad studierna nämnt  

Studie Styrka 

Mira JJ 
et al 

Personifierad hjälpmedel som var anpassat för patientens behov och livsstil som skapade större 
samarbete mellan patient och vårdare angående designen på appen.  

Schubert 
CC et al 

Kontrollgruppen var mindre sjuka än interventionsgruppen från början och det kunde påverka 
resultatet. Dock det positiva outcomes från interventionen gjorde att resultatet gav starkare 
evidens för GRACE-team. 

Simoes 
et al 

Studie som fokuserade på skillnaden mellan konsultationer på familjemedicinkonsultation och 
sjukhuskonsultation i form av empati och inte bara på vårdar-patient relationen.  

Shaw et 
al 

Bidrog med förståelse kring äldre-språk och patientcentrerad vård angående motståndskraften 
med dementa äldre att vela få vård. 

Ruiz et al 
Rekryterade patienter som får medicinska konsulteringar var godkända inom inklusions 
kriterierna. Vilket hjälpte att resultatet blev mer representativt för studiepopulationen.  

Barber 
et al 

Samlade data från deltagarnas åsikter kring MMP. MMP komplimenterade andra medicinska 
dokumentationer hos olika vårdsektioner.  

Schäfer 
et al 

Studien utgick från en Chronic Care Model som anpassar undersökningen mot kronisk sjuka 
patienter som medförde större holistiskt arbetssätt. Inkluderade tillräckligt många patienter 
som underlättade dataanalysen.  

Holender 
et al 

Deltagarnas bakgrund var mångfaldig i socioekonomi och användning av teknologi. Studiens 
metod för datainsamling utfördes genom en öppen diskussion kring teknologihjälpmedel. 
Undersökte flera olika tekniska hjälpmedel mot varandra.  

Wallis et 
al 

Inkluderade deltagande med flera perspektiv från tex klinisk farmaceut, allmänläkare som 
hanterar hög-riskpatienter. 

 

Flesta av studiernas styrkor var inklusionen av flera perspektiv som patientens perspektiv, olika 

vårdprofessioner som läkare farmaceuter, vårdare på vårdhem och sjuksköterskor. Sedan att det 

fanns samarbete mellan olika vårdsektioner till exempel mellan vårdhem, sjukhusapotek och 
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sjukhus. Detta bidrog med varians och då data var även baserat utifrån intervjuer och 

frågeformulär bidrog de också med högre kvalitativa data. 

5. Diskussion 

Resultat diskussion  

Denna studie syftade på att identifiera kommunikativa metoder som optimerar rådgivningen och 

kommunikationen till äldre på apotek. Specifikt undersöktes vilka tillgängliga metoder det finns 

idag och är det möjligt att i praktiken tillämpa dem på ett apotek. För den här studien användes 9 

studier och totalt upptäcktes 11 metoder som potentiellt skulle kunna gynna framtida 

rådgivningar och form av överföring av medicinsk information till patient och vårdare.  

Fynden från systematiska litteraturöversikten inkluderade flera olika interventioner som testats 

på olika vårdsektioner. Det var ALICE-app (9), GRACE-vårdteam (10), utökad empatisk 

kommunikation (11), kommunikations utbildningar inom äldrevården (12), motiverande samtal 

(13), medicinsktpass/dagbok (14), fördjupad patientcentrerad vård kommunikation (15), 

smartklocka, smartmobil, Ingestible sensor systems (ISS) (16) och SPACE-program för 

kommunikation (17). Resultatet visade att implementera extra åtgärder i kommunikationen kan 

förhindra felanvändning av läkemedel och öka patientens tillit till vården. Dock kan tekniska 

hjälpmedel behöva vidare forskning för att effektivisera hanterbarheten och funktioner. 

Diskussionen kring alla interventioner diskuteras vidare under underrubrikerna som delas upp i 

icke-tekniska interventioner och tekniska interventioner. Icke-tekniska fokuserades på direkta 

sociala ansikte mot ansikte kommunikationsstrategier medan tekniska fokuserade på fysiska 

kommunikations hjälpmedel till hands.  

Tekniska interventioner 

Flera studier undersökte tekniska hjälpmedel för patienter i mening att underlätta hanteringen av 

medicineringen. De tekniska hjälpmedlen var ALICE-appen, smartklocka, smartmobil, ISS och 

SPACE-program. En gemensam funnen utgångspunkt hos alla interventionerna var att förbättra 

följsamheten, förbättra säkerheten och hanteringen av medicinering genom att inkludera 

patienterna i deras terapi. Interventionernas upplevda funktionalitet varierade både från 

patientens perspektiv, farmaceuter och läkare.  
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Perspektiv på interventionerna från läkare, farmaceuter och patienterna 

I Mira et al visade det att patienterna trots utan tidigare erfarenheter med tekniska hjälpmedel 

från inventionsgruppen att färre missade doseringar och felanvändande skedde med hjälp av 

ALICE-appen. ALICE-appens virtuella pillerbox hjälpte patienterna att komma ihåg när 

medicinen skulle tas (9). Dessutom visade Holender et al en positiv attityd från patienter som 

använde elektroniska notiser med smartklockor och smartmobiler där patienterna tyckte att det 

var ett bra påminnelse system (16). Wallis et al visade en positiv attityd kring SPACE systemet 

som hjälpte att granska, skicka mail och att ge feedback i synnerlighet angående relationen 

mellan patient och läkaren. Det upplevdes av patienterna att läkaren brydde sig mer för att se till 

att medicineringen var korrekt. Utökade uppmärksamheten gav en känsla av säkerhet hos 

patienterna vilket de uppskattade (17).  

Flera olika tekniska hjälpmedel hjälpte en hel del med påminnelser. Åldrandet medför 

fysiologiska ändringar i kroppen och ett tydligt symptom från geriatriken är minnesproblematik 

vilket försvårar för individen att memorera vanliga dag till dag sysslor som underhållandet av 

behandlingar (3). Alice-appen hjälpte patienten angående minnesproblematiken att förstå om de 

hade kommit ihåg att ta sin medicin eller inte. Studien nämnde att tidigare studier hade visat att 

vanliga traditionella fysiska pillboxar fungerade lika som appen med att förbättra följsamheten 

dock fungerade appen även på icke solida former av läkemedel. Dessutom hjälpte virtuella 

pillboxen äldre att placera tabletterna/doserna inom virtuella facken eftersom motoriska 

hanteringen var enklare på en skärm än i riktiga fack. Alltså underlättade virtuella versionen av 

pillboxen äldre med motoriska nedsättningar samt med minnes nedsättningar (3,9).  

Holender et al tillämpade smartklockor, smartmobiler och ISS teknik som elektroniska 

notissystem. Skillnaden mellan Holender et al och Mira et al var att attityden kring tekniska 

hjälpmedel var beroende av patienternas tidigare erfarenheter för specifika tekniska redskap. 

Mira et al selekterade specifikt läsplattor som appen installerades på och det gav inget större 

perspektiv från patienten angående flera tekniska redskap som Holender et al gjorde. Holender et 

al visade att tidigare erfarenheter med typen av teknik påverkade attityden kring användningen. 

Därav finns det en subjektiv syn på effektiviteten av olika tekniska hjälpmedel (9,16).  
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Tekniken som patienten var mest van vid var den som uppfattades mest tillämpbar hos den 

specifika individen. Till exempel äldre som använde mobilen oftare än smartklockor tyckte att 

smartklockorna var mer otympliga och vice versa. I studien konstaterades det att mobilen hade 

många nackdelar jämfört med smartklockan. Problemet var att patienten glömde att ta med sig 

mobilen, komma ihåg att ladda mobilen och glömde att checka mobilen. Smartklockan var bäst 

på grund av att apparaten satt direkt på handleden och individen kunde lättare påminnas om att 

checka notiser. De äldre deltagande i studien nämnde att det kunde vara en generations grej 

angående vilken teknik som vore mest lämplig för en viss ålder. De påpekade att äldre 

generationer var mest ovana med ny teknik vilket försvårade hanteringen. De ansåg att ISS vore 

mer lämplig för äldre >70år då ISS agerar automatiskt i realtid vid läkemedelsintag och det 

kräver mindre hantering av tekniken. Detta föredrar att attityden är viktig när det kommer till 

acceptansen av tekniken. Det stödjer i teori kring patientcentrerad vård om värdet att lyssna på 

patienten och integrera patienten i hens behandling (1,9,16).  

Flera problem generellt upptäcktes av deltagare i Holender et al kring tekniska interventioner. 

För det första var det att tekniska interventionerna inte hjälpte dem som medvetet inte ville ta sin 

medicin. Tekniken kunde upplevas påtvingande vilket försämrade motivationen. Däremot 

deltagarna som medvetet vill ta medicinen blev mer insatta i sin behandling på grund av att de 

visste att de blev övervakade. För det andra upplevdes det en oro kring utvecklingen i vården då 

tekniken ersätter människointeraktionerna. Patienterna värderar mycket den sociala interaktionen 

i fysiska samtal med vårdare vilket de inte vill vården ska beskära på i framtiden (16). 

Tidigare nämnt i detta avsnitt bidrog Wallis et al aspekter kring vårdar-patient relationen. Den 

förstärkta relationen kopplade till känslan av säkerhet för att läkaren uppmärksammades mer 

noggrant över läkemedelslistorna. Det stod på patientens brev att patienter skulle ta med brevet 

till nästa läkarbesök vilket kunde bidragit till den utökade uppmärksamheten vid granskning över 

läkemedelslistorna. Dessutom förespråkade TLV i förstudien om farmaceutisk tjänst på 

öppenvårdsapotek om att utnyttja den patientcentrerade vården för att förstärka patient-

vårdarrelationen. TLV påstod även som Wallis et al att använda digitala hjälpmedel som 

underlättar insamlingen av information och kunskap till konsultationer från patienten för att 

utöka integreringen av patienten i deras behandling. Digitaliserad information sparade på vårdens 

resurser och hjälpte att inkludera patienten fast då måste patienten offra sin tid. Wallis et al 
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studien nämnde att patienterna ansåg att det fanns en tidsbrist under läkarbesöken då diskussion 

kring läkemedel tog för lång tid. Sedan ville inte patienter boka extra möte för att diskutera 

läkemedelslistan på grund av kostnaden. Detta förhindrar integreringen av patienten för att uppnå 

en patientcentrerad vård. Eftersom problemet låg i fysiska möten på grund av kostnaden och 

tiden bör istället digitalisering av möten implementeras som en potentiell lösning. TLV lyfte 

fram att apotek utnyttjar telefonitjänster och det vore en möjlig lösning på utförandet av 

rådgivning och uppföljningar kring läkemedelslistor (17).  

Läkarnas, sjuksköterskorna och farmaceuternas perspektiv på tillämpningen av tekniska 

inventioner var väldigt lika. Den positiva effekten var bidragandet av förstärkningen av patient-

vårdarrelationen, förenklad hantering av medicinska behandlingar hos äldre, förenklad 

kommunikation mellan vårdsektioner och patienter såvida deras familj och vänner. Negativa var 

tidspressen och den utökade resursen för hantering av medicinlistor. Tidspressen utgav sig att 

vara det största hindret av att implementera nya tekniker (9,16,17). När det kom till användandet 

av elektroniska notiser påpekade Holender et al att det effektiviserade kommunikationen mellan 

läkare och vårdare vilket underlättade att identifiera orsaker till patienternas problem. Detta kan 

bero på tillgången till extra information kring patienten som hade annars inte upptäckts under 

rutinbesök hos läkaren och att patienten fick ytterligare hjälp (16). När det gäller effektivisering 

av kommunikation visade även Wallis et al att elektroniska notiser från SPACE-programmet 

förstärkte samarbetet mellan farmaceuter och läkare av anledning att uppkopplingen förbättrades 

mellan de olika sektionerna. Det blev lättare för en läkare att komma i kontakt med farmaceut 

och diskutera kring läkemedelslistan (17).  

Icke-tekniska interventioner 

Studier som undersökte icke-tekniska interventioner fokuserade på metoder i fysisk sociala 

kommunikationer. Det inkluderade GRACE-team, utökad empatisk kommunikation, 

kommunikationsutbildning mot äldre, MI, medicinsktpass/dagbok och fördjupad patientcentrerad 

vård. Den gemensamma upptäckten bland icke-tekniska interventioner var fokuseringen på 

personalutbildning, hur konsultationer bör utföras och hur patienten kunde integreras mer i 

bidragandet av informationsflödet under konsultation.  

Utbildning och teamarbete 
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I studien Schubert et al undersöktes implementeringen av GRACE-team som tillämpade Patient 

Aligned Care Team (PACT) som erbjöd patienten en starkare patient-vårdarrelation (10). Där 

vårdare tidigt implementerade möten och att vårdaren bemötte patienten med positiv attityd, 

stötte patienten i behandlingen, delade uppdateringar om behandlingen, personal hade tidigare 

erfarenheter kring äldre, samarbeta och utnyttja patientcentrerad vård i hemma miljön (10).  

PACT konceptet är baserat utifrån patientcentrerade vård som handlar om att individualisera 

veteraners vård, vårdare jobbar i team för patientens hälsa och prevention av sjukdom (18). 

Speciellt används GRACE-team på hemma miljön där mötena hålls dock skulle det kunna 

fungera också hos primärvården. Möjligtvis kan idéer kring GRACE-team tillämpas på apotek 

för att erbjuda patienten en patientdriven vård som ger en större helhetsbild av patientens 

hälsotillstånd. Apotek personalen kan till exempel jobba i team inriktat på äldre patienter med 

extra behov, dela med sig uppdateringar i behandlingen och att personalen försöker positivt 

bemöta patienten. Med hänsyn till apotekets policyer krävs det tilläggsutbildningar för att 

implementera bokade farmaceutiska rådgivningstjänster som GRACE-team (1).  

Det finns även en kostnads och tidsfråga för att implementera extra utbildningar som tar 

apotekens resurser. Dock enligt TLV innehaver apoteken tidsmässigt den största möjligheten för 

att implementera farmaceutiska tjänster såsom rådgivning kring läkemedelsbehandlingar. 

Apoteket har jämfört med andra faciliteter lägst kostnad vid singelkontakt (1). Därav hade det 

varit en investering att utöka utbildningen hos farmaceuter vilket gynnar både patienten och 

övriga av vårdens resurser.  

Inte bara TLV håller med om att utöka utbildningar inom kommunikation för att förbättra 

läkemedelsanvändningen utan också studien Shaw et al. Shaw et al studerade effekten av 

kommunikativ utbildning CHAT hos personal på vårdarhem för dementa (12). CHAT tillämpade 

träning specifik mot äldre dementa som till exempel visuella hjälpmedel, rollspel och 

dementkommunikation. Äldre dementa har mer komplexa geriatriska symptom än icke-dementa 

äldre vilket gör att vårdare kan behöva hjälpa att utföra medicinska behandlingar. Äldre dementa 

går inte själva direkt till apotek för att få råd därav kommunicerar farmaceuten med vårdare som 

har direkt kontakt med patient. Alternativt kan farmaceuter besöka vårdhemmet för att checka 

fysiskt med patienten och vårdare. Följaktligen om farmaceuter besöker patienten på 
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vårdarhemmet kan möjligtvis CHAT-utbildningen bli nödvändig. Dock på självaste apoteket är 

det mindre nödvändigt. För att tillägga angående farmaceutbesök hade TLV lyft fram att utöka 

utvecklingen av farmaceutiska tjänster genom hembesök av farmaceuter. I mening att integrera 

rådgivningen som ges på apotek med sjuksköterskornas på hemsjukvården (1). Detta troligtvis 

kanske stödjer att farmaceuter kan behöva extra utbildningar för dementa äldre och att lära sig 

hur sjuksköterskorna hanterar kommunikationen mot äldre.  

Konsultering 

När det gäller konsulteringar med patient i samband till teorin kring implementering av 

patientcentrerad vård så visade studien Schäfer et al att förstärkta dialogen mellan läkaren och 

patienten inte minskade antalet mediciner och inte påverkade livskvalitén. En ökad intensifierad 

dialog under läkarmötena minskade inte antal läkemedel hos patienten dock minskade 

hospitaliseringar och besök hos vården ökade (15).  

Alltså hjälpte det inte att diskutera extra kring behandlingsmål, prioriteter hos patient, gå igenom 

medicinen hemma och framtida behandlings mål när det gäller reducering av antalet mediciner. 

Studien antyder att det kunde bero på kommunikationsbarriären mellan allmänläkaren och 

patienten angående läkemedelslistan då patienten var rädd att riskera få sina läkemedel kasserade 

beroende på misskommunikation (15).  För det andra det som kunde ha påverkad att fördjupad 

patientcentrerade vård konsulteringen inte hade någon effekt var att läkarna möjligtvis kunde ha 

missuppfattat meningen med studien då det inte var riktat mot polyfarmacin och identifiering av 

andra symptom/sjukdomar. Däremot orsakade missuppfattningen av studiens syfte att läkarna 

upptäckte svåra identifierbara symptom hos patienten såsom smärta och det medförde en ökad 

utskrivning av analgetika. Möjligtvis kunde upptäckten av svåra identifierbara symptom under 

mötena orsakat resultatet på minskade hospitaliseringar och läkarbesök. Alltså fanns det en 

effekt av intervention gruppens dialog med läkaren angående utökad förskrivning av analgetika. 

En intensifierad patientcentrerad vårdkonsultation hade ingen effekt på reducering av läkemedel 

eller quality of life däremot kunde den mer intensiva dialogen bidragit till effektiviseringen av ett 

singelmöte som minskar på antal sjukvårdbesök när det handlade om smärta symptom (15).  

Med avseende på problematiken mellan patient-läkarrelationen kan potentiellt en utökad 

empatisk kommunikation hjälpa som studien Simoes et al undersökt. Simoes et al undersökte 
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effekten av empatisk kommunikation och det visade att inventionen stöttade patienten att yttra 

sig om deras bekymmer kring sjukdom och det bidrog till följsamheten (11). Det kunde vara 

tänkbart att implementera ökad empatisk kommunikation under läkarmöten i mening att både 

förbättra följsamheten och att hjälpa patientens oro kring att riskera kassering av läkemedel som 

Schäfer et al nämnde. När det gäller vad apoteken kan möjligtvis implementera i samband med 

utökad empatisk vårdkommunikation hos läkarmöten då kunde farmaceuter tillämpa liknande 

strategier under läkemedelsrådgivnings konsultationer. Ett sätt att utföra och komplettera 

empatisk/patientcentrerad kommunikation är genom MI som Simoes et al förespråkade för 

utöver vanliga rådgivningen. MI utnyttjar även principen som Schäfer et al interventionen 

använde nämligen patientcentrerad vård fast MI försöker att förstärka patientens motivation och 

självsäkerhet under mötena. Jämfört med Schäfer et al studie visade Simoes et al att extra 

åtgärder effektiviserade mötena. Troligtvis kunde MI på apoteken förstärka relationen mellan 

farmaceut och patient för att få ut mer information under mötena (11,15).  

Utöver att tillämpa olika konsultations strategier under mötena på apotek kan dessutom fysiska 

hjälpmedel stödja kommunikationen som MMP. Barber et al belyste effektiviteten av MMP som 

dokumenterar detaljrik information på patientens mediciner och föregående mediciner. Som 

Simoes et als intervention MI förstärktes även MMP interventionen självsäkerheten hos 

patienten under konsultation med vårdare (11,14).  

I Barber et al visade det att patienternas attityd var positiv kring att dela med sig sin MMP för att 

den gav bra information kring deras medicinering till hälsovårdare såsom familj och vänner. 

Speciellt var det bra angående preparatändringar då det kunde följas och diskuteras lättare under 

möten med vårdare. MMP underlättade dialogen mellan hälsovårdare, vänner, familj och 

patienten dock negativa attityden mot MMP från patienter gällde integritetsskäl och det var 

beroende på vem MMP delades med. Vissa patienter i studien förstod inte om de skulle behålla 

MPP för sig själva eller ge ut till andra och det kan ha orsakat missförstånd i resultatet angående 

attityden mot att dela med sig MMP (14).  

Mot bakgrund av integritetsskälen bör vårdaren ta hänsyn till patientens val om hen vill dela sin 

MMP. Läkarnas perspektiv i studien visade likaså patienterna en positiv attityd kring förstärkta 

kommunikation mellan andra vårdare (14). MMP förenklade dialogen och att se historiken av 
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tidigare preparat dock kunde det lätt bli rörigt när det skett flera preparatbyten under en kort tid. 

Studien påstod att förbättring på MMP kunde göras bland annat inkludera en lista på sidoeffekter 

och flera språköversättningar. Möjligtvis hade det då kunnat nå ut till flera individer med andra 

språk och det blir lättare för läkare/farmaceuter att identifiera sidoeffekterna av preparaten (14).  

På apotek hade det varit ett bra initiativ att tillämpa MMP för äldre då patientgruppen har oftast 

många läkemedel och det troligtvis hade underlättat dialogen med patienten om de hade en egen 

uppfattning med hjälp av en fysisk historik. Däremot finns det svårigheter angående att äldre 

patienter troligen har många preparatbyten och läkaren upplevde att MMP var för rörig vid de 

situationerna. Det kan behövas revidering och mer forskning kring MMP angående 

problematiken kring flera preparatbyten (14).   

Sammanfattningsvist de interventioner som verkade mest användbara på apotek var ALICE-

appen, smartklocka, smartmobil, ISS och SPACE-program inom de tekniska interventionerna. 

Icke-tekniska var utökad empatisk kommunikation, kommunikationsutbildning mot äldre, MI 

och MMP. Delvis kunde potentiellt idéer från GRACE-team implementeras på apotek som 

handlade om att ge extra resurser åt äldre patienter med behov. Till exempel att dela 

uppdateringar om behandling, stötta patienten, erbjuda personal med tidigare erfarenheter med 

äldre, jobba team-inriktat och att ha en positiv attityd under rådgivning. Utbilda farmaceuter 

angående kommunicering med dementa äldre om de utför hembesök på vårdhem.  

Metoddiskussion 

För den här studien valdes metoden systematiskt litteraturöversikt och metod för skrivandet via 

PRISMA checklista. Systematiska litteraturöversikten hjälpte att besvara på syftet som var att 

identifiera kommunikativa metoder inriktat mot äldre på apotek och checklistan hjälpte att öka 

transparensen i skrivandet (6). På grund tidsmässiga begränsningen av uppsatsskrivande 

lämnades ut punkt 5, 15, 16, 20, 22 och 23 ur PRISMA checklist. Punkterna omfattade större 

bakgrund till registrerings information kring studier, risk och bias kring urvalet av studier, 

beskrivningar av extra meta-analyser, forest-plot över mätdata från alla studier och extra analys 

över individuella karaktäristiska från deltagande i studier (subgrupp analys) (6). De selekterade 

artiklarna blev 6 kvalitativa och 3 kvantitativa således var majoriteten av data kvalitativ vilket 
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medförde större perspektiv och förståelse utifrån patienten/vårdarens perspektiv jämfört med 

studier som inte baserade data med kvalitativa metoder (8).  

Begränsningar med studien var sökstrategin angående valet av sökorden och att endast en 

sökning gjordes i vardera databaser med samma sökord. Den mindre varierande sökstrategin 

kunde resulterat i begränsat antal artikel träffar. Genom att göra flera sökningar med olika sökord 

hade det potentiellt visat flera studier som annars hade inte kommit upp under första sökningen. 

Det hade givit mer data att utgå ifrån och hittat flera interventioner som kunnat besvarat på 

syftet.  

Svagheter och styrkor  

Fördelarna med valda studier var stora utbudet av perspektiv från inte bara patienten utan också 

läkare, farmaceuter, hemvårdare och sjuksköterskor. Det bidrog till en god samling av data inför 

den kvalitativa diskussionen. Dessutom förekom det data från olika vårdfaciliteter som vårdhem, 

sjukhusapotek och sjukhus vilket bidrog med ett större varierat omfång av data. Däremot var 

nackdelarna att några studier hade för lite deltagare som Holender et al, Wallis et al, Shaw et al 

och Simoes et al (11,12,16,17) som riskerar ett mindre generaliserbart resultat. Sedan förekom 

det att deltagande fick för lite information kring inventionen vilket kan resultera i ett osäkert 

resultat. Det fanns en risk för confounding vilket kan missleda den riktiga påverkande variabeln. 

Ytterligare risk för bias var att några studiers utövare och deltagare inte var randomiserat 

utvalda. Deltagare kunde vara självselekterade vilket potentiellt resulterar i vinklade attityder 

kring inventionen. Det vore bättre att helt randomisera deltagarna speciellt då det handlade om 

tekniska hjälpmedel för att tidigare erfarenheter av hjälpmedlet var avgörande för deras attityd.  

Framtida forskning 

Under selekteringen av studier upplevdes det som att många studier bortkastades på grund av att 

studien inte inkluderade direkt data från patientens perspektiv. Således gick studien missta på 

flera interventioner som hade kunnat bidragit till syftet. Mot bakgrund av bristande engagemang 

att inkludera patienten i studier bör framtida forskningen inte glömma bort patienten och att inte 

fokusera för mycket på kommunikationen mellan personal i sjukvården. Att inkludera patienten 

hade fördelaktigt inkluderat data på interventionens menade studiepopulation.  
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Framtida forskning bör inte bara tillägga patienterna i studierna utan också studera utförandet av 

interventionen direkt på ett apotek för att bevisa funktionaliteten i verkligheten när det kommer 

till apoteksverksamheten. Speciellt angående de interventioner som den här litteraturstudien har 

analyserat för att verkligen se om det på riktigt påverkade patienternas läkemedelsanvändning. 

Det vore en bra idé för framtida studier att utföra.  

Litteraturstudien  

En diskussion om patientcentrerad vård hade också varit värdefull eftersom det har betydelse för 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. Sedan att i resultat delen alla studier 

presenterades tematiskt till exempel kategorisera studier i en kommunikativ del och app/teknisk 

inventionsdel. 

6. Slutsats  

Studiens syfte var att identifiera kommunikativa inventioner mot äldre inom 

apoteksverksamheten i mening att upptäcka potentiella inventioner som kunde tillämpas på 

apotek. Då diskuterades lämpligheten av tekniska/icke-tekniska interventionerna på apotek och 

perspektiven från patient samt vårdare. Sammanfattningsvis visade studien omtyckta och 

uppskattade elektroniska notissystem genom appar, smartmobil och smartklocka som 

underlättade hanteringen av äldres minnesnedsättningar. Inte bara elektroniska hjälpmedel 

observerades utan även medicinskdagbok och speciella utbildningar för vårdpersonal kopplat till 

hantering av konsulteringar därtill förstärkning av patient-/vårdarpartnerskapet. Flesta 

interventioner uppskattades att vara tillämpbara på apotek däremot var implementeringen 

beroende av apoteket resurser och benägenheten hos patienten. I samband till patientcentrerade 

vården visade det framgångsfullt att integrera patienten vilket stärkte patient-

/vårdarpartnerskapet och patientens självsäkerhet över behandlingen. Avslutningsvis behövs 

vidare forskning som inkluderar mer av patienternas perspektiv på interventioners funktionalitet 

för att bidra med kvalitativa data som täcker förståelsen kring hur väl interventionen upplevs 

bland riktiga populationen. Sedan att inventionerna praktiseras i verklighet på apotek för att 

bevisa funktionaliteten.  
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