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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Landstingsstyrelsen 

Kompletterande yttrande över granskning av 
Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning 
– LJR2013/2 

Landstingets revisorer har begärt ett kompletterande yttrande till tidigare lämnat 

yttrande avseende Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning. 

Fråga 2 
Hur ser landstingsstyrelsen på det resultat Landstinget i Jönköpings län har beträf-

fande läkemedelsförskrivningen för äldre? 

Svar: 
Betydande insatser har genomförts under året, till exempel besök på utvalda vård-

centraler av läkemedelsstrateg och sjuksköterska för att diskutera olämplig för-

skrivning av läkemedel till äldre. Kliniska apotekare har vid läkemedelsgenom-

gångar uppmärksammat på olämplig förskrivning av läkemedel till äldre. Resulta-

ten av insatserna har följts genom att regelbundet studera måluppfyllelsen för lä-

kemedelsindikatorerna i äldreöverenskommelsen. Målet för två av de tre indikato-

rerna har uppnåtts. Konstruktionen av den tredje indikatorn har varit omdiskuterad 

nationellt och kommer att omarbetas inför 2014. När det gäller andelen äldre i 

befolkningen med tio eller fler läkemedel uppvisar Landstinget en hög andel och 

ingen förbättring kan påvisas över tid.  

 

Sammantaget bedömer landstingsstyrelsen att de insatser som genomförts för att 

förbättra läkemedelsförskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har lett till 

markanta förbättringar under mätperioden. Dock behöver betydande åtgärder vid-

tas inom området polyfarmaci för att åstadkomma en förbättring. Landstinget pla-

nerar att med hjälp av läkemedelskommittén göra en ytterligare kartläggning av 

området hos vuxna under 2014. Dessutom ska Landstinget i samråd med såväl 

primärvård som annan specialiserad vård stimulera till att förebygga skadlig po-

lyfarmaci hos medelålders vuxna och äldre (se även nedan). 

Fråga 4 
Hur ser Landstinget på att andelen patienter med polyfarmaci i den medelålders-

befolkningen och inte minst bland barn och unga uppges vara okänd i Lands-

tinget? Avser landstingsstyrelsen vidta några åtgärder föra att förändra detta mot 

bakgrund av ändringen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läke-

medelshanteringen i hälso- och sjukvården? 
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Svar: 
I Öppna Jämförelser 2013 redovisas resultaten av andelen äldre i befolkningen 

med tio eller flera läkemedel (avser personer 75 år och äldre). Resultatet tas fram 

genom ett datauttag från läkemedelsregistret för en period av tre månader bakåt i 

tiden. Aktuell läkemedelsanvändning uppskattas med hjälp av uppgifter om tid-

punkt för uttag, mängd uttaget läkemedel samt ordinerad dosering. Beräkning av 

ordinerad dos kräver tolkning av doseringsangivelser som idag endast är registre-

rad som fritext. Ibland måste vissa antaganden göras, då informationen om dose-

ring är ofullständig eller saknas. 

 

Att på motsvarande sätt redovisa förekomsten av tio eller fler läkemedel bland 

barn eller medelålders kräver att indikatorn konstrueras och beräknas på samma 

sätt som för personer över 75 år. Detta kräver en insats på nationell nivå. Skadlig 

polyfarmaci är främst ett problem bland äldre och Landstinget har valt att ansluta 

sig till urvalet av läkemedelsindikatorer i Öppna Jämförelser där polyfarmaci en-

bart redovisas för personer över 75 år. Landstingsstyrelsen kommer inte i nuläget 

att aktivt driva frågan om kartläggning av polyfarmaci i gruppen barn. 

 

Förslag till beslut 
att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 14 

Dnr 

LJ2013

/108 

Kompletterande yttrande över granskning av 

Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning – LJR 

2013/2 

Föreligger komplettering av yttrande avseende Landstingets 

styrning av läkemedelsförskrivning. 

 

Vid ärendets behandling görs en komplettering av yttrandet 

avseende precisering av tid för översyn av polyfarmaci.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Folkhälsa sjukvård 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson Anders Berglund  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 1-19 

Tid: 2014-01-21, kl 13:00-15:10 
 

 

Lena Sandqvist 


