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Sammanfattning 
Efter genomgång av samtliga kontrollmål gör vi bedömningen att Nämnden för folkhälsa 

och sjukvård delvis har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att 

läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser utförs enligt gällande riktlinjer vilket 

ger förutsättningar för en ändamålsenlig och patientsäker läkemedelshantering. 

Bedömningen grundas på utfallet av nedan kontrollmål (för detaljerade bedömningar se 

avsnittet för Iakttagelser och bedömningar): 

Sker det en styrning och uppföljning av hur verksamheten arbetar med 

läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser?  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

 

Är rutiner och riktlinjer för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser 

implementerade i verksamheten?  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

 

Sker läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser i tillräcklig utsträckning 

inom länets hälso- och sjukvård? 

 Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

 

Ges styrelse och nämnd en återkoppling av verksamheten?  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

● Vi rekommenderar att Nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerhetsställer att 

apotekarnas arbete med läkemedelsgenomgångar i större utsträckning blir 

länsövergripande. 

● Vi rekommenderar att Nämnden för folkhälsa och sjukvård fortsätter arbeta för att 

alla patienter som enligt regionen rutiner är berättigade en läkemedelsgenomgång, 

erbjuds en årligen i linje med säker vård - alla gånger. 

● Vi rekommenderar att Nämnden för folkhälsa och sjukvård fortsätter arbeta för att 

alla patienter får en läkemedelsberättelse vid utskrivning från slutenvården. 
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Inledning 
Bakgrund 
Av socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvård 2019 framgår att de 

läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar lidande för 

den patient som drabbas. Det innebär även stora kostnader för samhället. Drygt 8 procent 

av de akuta inläggningarna av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, och 

cirka 60 procent av dessa bedöms vara möjliga att förebygga. 

Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län har god följsamhet gentemot 

nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt är andel 

äldre (75 år och äldre) som har tio eller fler läkemedel (polyfarmaci) fler jämfört med övriga 

Sverige. 

Det finns olika åtgärder att vidta för att undvika läkemedelsrelaterade problem. 

Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser är två metoder som har fått stor 

spridning. Läkemedelsgenomgångar används främst för att öka patientsäkerhet och 

kvalitet vid långvarig läkemedelsbehandling. Metoden kan bland annat förhindra att 

patienter tar läkemedel som de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar 

varandra negativt eller orsakar biverkningar. Läkemedelsberättelser är en kommunikation 

med patienten och ska ingå i utskrivningsmeddelandet efter en sjukhusvistelse. 

Läkemedelsberättelser ska också för att förbättra kommunikationen med patienten samt 

mellan sjukhusvården och primärvården. 

Läkemedelsgenomgångar finns reglerade i 11 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och 

sjukvården. I kapitlet finns bland annat regler om enkel respektive fördjupad 

läkemedelsgenomgång. Av dessa framgår bland annat att vårdgivaren ska erbjuda de 

patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel 

läkemedelsgenomgång vid besök hos läkare i öppen vård och inskrivning i sluten vård. 

En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till patienter som efter en enkel 

läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns 

en misstanke om sådana problem. 

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår vidare att när en patient, som 

under vårdtillfället har fått en läkemedelsgenomgång, skrivs ut från sluten vård ska en 

läkare upprätta en läkemedelsberättelse i patientjournalen. Socialstyrelsens uppföljning 

av föreskrifterna under år 2019 innehöll en registergenomgång av inskrivna patienter inom 

sluten vård eller öppen specialiserad vård. Granskningen visade på att endast 15 % av 

patienterna får en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Av Region Jönköpings budget med verksamhetsplan 2019 anges Säker hälso- och 

sjukvård som ett strategiskt mål och Effektiva och ändamålsenliga processer som en 

framgångsfaktor. För att se om vården blir säkrare görs mätningar på regional och 

nationell nivå. Kring läkemedel saknas nationella mätningar. Regionens 

Läkemedelskommitté har valt att följa länets patientsäkerhetsarbete kring läkemedel 

genom ett antal mätningar. Under år 2018 har Läkemedelskommittén följt patientsäkerhet 

och läkemedel genom att mäta läkemedelsgenomgångar inom Vårdval Primärvård. I 
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genomsnitt får 76% av äldre med polyfarmaci en läkemedelsgenomgång men det 

förekommer variation mellan vårdcentralerna. När det gäller läkemedelsberättelser under 

2018 till patient i sluten vård går siffrorna ner i alla områden och på de tre sjukhusen. För 

2019 kan det ses en uppgång av antalet läkemedelsberättelser. 

Mot bakgrund av de risker som är förenade med en felaktig läkemedelsanvändning har 

revisorerna i Region Jönköpings län uppmärksammat detta i sin riskanalys och beslutat 

sig för att genomföra en granskning av hur regionen arbetar med att reducera antalet 

läkemedelsskador i vården genom att arbeta med läkemedelsgenomgångar och 

läkemedelsberättelser. 

Syfte och revisionsfråga/-or 
Syftet med granskningen är att ge underlag för en bedömning om Nämnden för folkhälsa 

och sjukvård har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att läkemedelsgenomgångar 

och läkemedelsberättelser utförs enligt gällande riktlinjer vilket ger förutsättningar för en 

ändamålsenlig och patientsäker läkemedelshantering. 

Revisionskriterier 
● Hälso- och sjukvårdslagen 

● Patientsäkerhetslagen 

● Socialstyrelsens föreskrift - Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården 

● Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i sjukvården 

● Budget med verksamhetsplan 2019 

Kontrollmål 
1. Sker det en styrning och uppföljning av hur verksamheten arbetar med 

läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser? 

2. Är rutiner och riktlinjer för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser 

implementerade i verksamheten? 

3. Sker läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser i tillräcklig utsträckning 

inom länets hälso- och sjukvård? 

4. Ges styrelse och nämnd en återkoppling av verksamheten? 

Avgränsning 
Granskningen avgränsas till läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser. Uppgift 

om förekomst av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser omfattar hela 

länet. När det gäller intervjuer sker avgränsning enligt nedan metodavsnitt. 

Metod uppdatera 
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och tillgänglig 

statistik. 

Intervjuer har genomförts med: 

 Läkemedelskommittén och Område Läkemedelsförsörjning  

 Företrädare från område medicinsk vård medicinkliniken på Värnamo sjukhus. 

 Företrädare från område kirurgisk vård kirurgkliniken på Höglandssjukhuset. 

 Företrädare från fyra vårdcentraler i länet (två från syd och två från öster) 

omfattas av granskningen. 

För att fånga förekomst av läkemedelsgenomgångar respektive läkemedelsberättelser 

har vi tagit del av regionens statistik och uppgifter. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Sker det en styrning och uppföljning av hur verksamheten arbetar med 
läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser? 

Iakttagelser 

Styrning 
Av Region Jönköpings läns Budget med verksamhetsplan flerårsplan 2020–2021 

beskrivs regionens målbild 2030 som har formulerats inom sju områden. De sju områdena 

är alla viktiga för att Region Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett bra liv i en 

attraktiv region. Inom ett av områdena “god vård” framgår att vården ges med god 

tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Vården ska vara säker, jämlik 

och personcentrerad. Det framgår vidare att det finns ett strategiskt mål säker hälso- och 

sjukvård med framgångsfaktorn effektiva och ändamålsenliga processer.  

Region Jönköpings län har i Budget med verksamhetsplan flerårsplan 2020–2021 angivit 

att patientsäkerheten är ett utvecklingsområde med ambitionen ett resultat i världsklass. 

Det övergripande målet är att minska antalet vårdskador genom att följa resultat på 

olika nivåer och arbeta målmedvetet med strategiska angreppssätt för patientsäkerhet. 

“Säker vård – alla gånger” är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att 

patientsäkerheten är den bästa möjliga.  

Enligt patientsäkerhetsberättelsen 2018 beskrivs arbetet inom säker vård-alla gånger 

som ett proaktivt patientsäkerhetsarbete och ett gemensamt arbetssätt inom 16 områden. 

Satsningen görs för att minska antalet vårdskador och förbättra säkerhetskulturen inom 

hälso- och sjukvården. 3 av 16 områden avser läkemedel såsom läkemedelsfel i vårdens 

övergångar, läkemedelsrelaterade problem och högriskläkemedel. För 

läkemedelsrelaterade problem som också är en nationell satsning lyfts enkla och 

fördjupade läkemedelsgenomgångar fram som ett av de främsta sätten att hantera 

dessa problem. Det finns inom säker vård-alla gånger ett regionalt mål om 100 % av 

personer över 75 år med 5 eller fler läkemedel ska få minst en läkemedelsgenomgång 

per år. Läkemedelsgenomgångar används för att minska andelen återinläggningar inom 

30 dagar på sjukhus. För läkemedelsfel i vårdens alla övergångar och vid läkarbesök i 

öppenvården ska en läkemedelsavstämning göras.  Det finns ett resultatmål på regional 

nivå om att alla patienter som fått läkemedelsjusteringar vid ett läkarbesök ska få en 

läkemedelsberättelse. Alla patienter med tre eller fler läkemedel ska alltid få en aktuell 

läkemedelslista efter läkarbesök. 

Enligt Budget med verksamhetsplan flerårsplan 2020–2021 och folkhälsa och sjukvård 

arbetar Region Jönköpings län för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv 

läkemedelsanvändning. Åtgärder för att minska polyfarmaci (75 år och äldre med 10 eller 

fler läkemedel) är prioriterat.  

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län stödjer patientsäkerhetsarbetet kring 

läkemedel. Läkemedelskommitténs ordförande samt utsedd apotekare inom 

läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci ansvarar för att planera och följa upp 
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patientsäkerhetsarbetet. Samverkan sker med verksamhetsområden, chefläkare och 

Qulturum.  

Styrning specialiserad vård: Styrningen konkretiseras på områdesnivå i 

verksamhetsplaner och därtill ytterligare på kliniknivå genom klinikspecifika 

verksamhetsplaner eller styrkort. Vi har inom ramen för granskningen tagit del av 

verksamhetsplaner för område medicinsk och kirurgisk vård. Av verksamhetsplanen 

framgår att medicinsk och kirurgisk vård ska ha regelbundna dialoger med 

läkemedelskommittén. Enligt intervjuer med specialiserad vård finns inga uppsatta mål 

för läkemedelsgenomgångar eller läkemedelsberättelser, och återfinns inte heller i 

verksamhetsplaner eller verksamhetsberättelser. 

 
Vårdval: Vi har också tagit del av Regelbok 2019 Primärvård inom vårdval Region 

Jönköpings län. Av regelboken framgår att läkemedelsgenomgångar ska genomföras 

enligt socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). Vårdcentralen ska erbjuda 

patienter över 75 år med fler än 5 läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång, den ska 

göras vid varje ny läkemedelsordination, enligt socialstyrelsen föreskrifter. Vårdcentralen 

ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell läkemedelslista och att 

vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid ordinationsförändringar. En handlingsplan 

har tagits fram innehållande flera åtgärder för att minska polyfarmaci. Bland annat ingår 

uppföljning av detta på vårdcentralsnivå med stöd av Läkemedelskommitténs 

förskrivningsmål. Även fokus på uppföljning av medicinska resultat av 

läkemedelsbehandling har under senaste året ökat.  

 

Uppföljning 

Uppföljning sker genom årsredovisning, delårsrapporten, verksamhetsberättelser, 

uppföljning av regelbok, indikatorer, patientsäkerhetsberättelse och 

patientsäkerhetsberättelse läkemedel. Vi har inom ramen för granskningen tagit del av 

statistik för läkemedelsgenomgångar (primärvård) och läkemedelsberättelser 

(specialiserad vård). Läkemedelskommitténs mätningar finns publikt på externwebben. Vi 

har inte tagit del av någon statistik kopplat läkemedelsrelaterade inläggningar. 

Diagnoskoder (ICD-10) finns för tex "Ogynnsam effekt av läkemedel" och utifrån detta kan 

man dra slutsatser i studier om att detta kan ha orsakat inläggning.  

 

Uppföljning Årsredovisning: Årsredovisning år 2018 beskriver att det enligt 

avvikelsehanteringssystemet Synergi finns förbättringsmöjligheter inom arbetsprocesser 

såsom läkemedelshantering, omvårdnad, intern och extern samverkan samt hantering av 

vårddokumentation. Av Årsredovisning 2018 framgår vidare att patientsäkerhetsdialoger 

har genomförts i alla verksamheter inom slutenvården. Patientsäkerhetsronder har 

genomförts i många verksamheter där ledning för verksamhetsområden på 

arbetsplatserna träffar klinikernas ledningar och medarbetare för att diskutera 

patientsäkerhet.  

 

Uppföljning vårdval: Uppföljning av läkemedelsgenomgångar sker varje månad för 

samtliga vårdcentraler via automatisk inrapportering via Diver. Resultatet finns tillgängligt 

att ta del av på externwebben och är transparent för samtliga vårdcentraler. 
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Läkemedelskommittén har årligen dialoger med vårdcentralerna för att diskutera bland 

annat läkemedelsgenomgångar och läkemedelsförskrivning. Därtill anordnas faktadagar 

två gånger per år. Läkemedelskommittén medverkar regelbundet för att diskutera och 

lyfta läkemedelsrelaterade frågor där bland annat läkemedelsgenomgångar diskuteras.  

 

Uppföljning patientsäkerhetsberättelse läkemedel 

● Läkemedelsberättelser till patient i sluten vård följs via statistik från Diver och har 

under året ökat i antal, främst inom Medicinsk vård. 

● Läkemedelsgenomgångar inom Vårdval Primärvård följs via statistik från Diver och 

har sjunkit från 78 % under 2018 till 72 % för 2019. 

● Biverkningsrapportering följs genom statistik från Läkemedelsverket. Antalet 

biverkningsrapporter i länet fortsätter att minska 

● Läkemedelskommitténs förskrivningsmål omfattar polyfarmaci, olämpliga läkemedel 

till äldre, riskläkemedel, antibiotikaförbrukning och läkemedelsgenomgångar. 

Olämpliga läkemedel (långverkande bensodiazepiner och NSAID) ligger relativt 

konstant, viss minskning kan ses. Polyfarmaci har inte mätts under 2019. 

 
Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att det sker en styrning i syfte att förbättra 
patientsäkerheten genom beslutad budget med tillhörande mål.  

Det pågår ett regionövergripande arbete med att förbättra patientsäkerheten, och 16 
områden har identifierats inom ramen för detta arbete. Tre av områdena är kopplade till 
läkemedel, och där läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser särskilt lyfts fram 
som områden att arbeta vidare med.  

Läkemedelskommittén följer varje år upp antalet läkemedelsgenomgångar i 
primärvården, samt läkemedelsberättelser i specialiserad vård. Det finns inom säker vård-
alla gånger ett regionalt mål om 100 % av personer över 75 år med 5 eller fler läkemedel 
ska få minst en läkemedelsgenomgång per år. Vi menar dock att detta mål inte har 
implementerats. Vårdcentralerna mäts och följs upp, men inte den specialiserade vården.  

För läkemedelsberättelser finns inte heller något mål för den specialiserade vården mer 
än att det ska genomföras i en större grad. Det avspeglar sig inte i heller i 
verksamhetsplaner för specialiserad vård.  

Är rutiner och riktlinjer för läkemedelsgenomgångar och 
läkemedelsberättelser implementerade i verksamheten? 

Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av riktlinjer för ordination och hantering av 
läkemedel. Det är gemensamma riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom 
sluten vård, öppen vård, primärvård, kommunal vård och tandvård och utgår från 
”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel 
i hälso- och sjukvården”, HSLF-FS 2017:37. Dessa riktlinjer syftar till att vara ett stöd i det 
dagliga arbetet och användas vid utformandet av en lokal rutin för ordination och 
hantering av läkemedel. Riktlinjer finns att tillgå för samtliga medarbetare inom Region 
Jönköpings län och är samlat under folkhälsa och sjukvård på webben eller i Region 
Jönköpings läns ledningssystem. Respektive verksamhetschef ska vara informerad om 
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att det finns, samt var det är möjligt att ta del av dessa styrdokument. Det är 
verksamhetschefens ansvar att dela styrdokument och processer och säkerställa att 
dessa implementeras i verksamheten. 

Enligt intervjuer med läkemedelskommittén och Område Läkemedelsförsörjning har 
rutiner och riktlinjer implementerats. Enligt intervjuer hänvisas det i riktlinje till författningen 
”Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem ska 
av vårdgivaren erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång”. Därtill erbjuds utbildning 
för såväl primärvård som specialiserad vård både i samband med faktadagar och övriga 
utbildningsdagar. 

Enligt intervjuer med specialiserad vård använder de sig av övergripande rutiner och 
riktlinjer, men har inte tagit fram någon lokal rutin som är nedbruten på kliniknivå. På 
länets tre sjukhus arbetar kliniska apotekare med att stämma av 
läkemedelsanvändningen i samband med inläggning på sjukhus. De intervjuade menar 
att det finns ett behov av att implementera en lokal rutin för läkemedelsberättelser. Det 
ska vara tydligt i vårdens övergångar vilka förändringar som har gjorts samt en motivering 
till varför. Enligt säker vård-alla gånger rekommenderas respektive verksamhetsområde 
ta fram en handlingsplan för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Under 
säker vård alla gånger finns rapporter från förbättringsarbete att tillgå och några av dessa 
inkluderar bland annat läkemedelsfel i vårdens övergångar. 

Enligt Regelbok 2019 för primärvård inom vårdval ska leverantören ska följa 
läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och hantering av läkemedel. Som ett led i 
egenkontrollen ska verksamheten minst en gång per år genomgå en extern 
kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). Det ingår 
även i externa kvalitetsgranskningen kring rutiner och riktlinjer för ordination och hantering 
av läkemedel. Enligt intervjuer med vårdcentralerna råder inga tvivel om att 
läkemedelsgenomgångar ska genomföras enligt nationella riktlinjer. Enligt de intervjuade 
följer de nationella riktlinjer gällande läkemedelsgenomgångar. Det är främst enkla 
läkemedelsgenomgångar som utförs i primärvården. 

Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det finns upprättade rutiner och riktlinjer för läkemedelsgenomgångar och 
läkemedelsberättelser, men att de endast delvis är implementerade i verksamheten. 

Rutinerna och riktlinjer för läkemedelsgenomgångar är väl kända inom primärvården. 
Läkemedelsgenomgångar ska även utföras inom specialiserad vård, men då det i nuläget 
inte finns några mål eller uppföljning är det svårt att svara på hur implementering av rutiner 
och riktlinjer ser ut.  

Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av några analyser kring följsamhet till 
rutiner och riktlinjer för läkemedelsgenomgångar eller läkemedelsberättelser, vilket 
påverkar möjligheten att bedöma om riktlinjerna efterlevs i verksamheten. 
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Sker läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser i tillräcklig 
utsträckning inom länets hälso- och sjukvård? 

Iakttagelser 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera myndighetens 

föreskrifter om läkemedelsgenomgångar. I Socialstyrelsens nyligen (februari 2019) 

publicerade uppföljning av föreskrifter om läkemedelsgenomgångar presenterades en 

nulägesbild av hur regionerna utifrån föreskrifterna arbetar med 

läkemedelsgenomgångar. Samtliga regioner hade fått en förfrågan att rapportera in sitt 

resultat för läkemedelsgenomgångar i primärvården där det presenterades region för 

region samt för specialiserad vård på en aggregerad nivå. Uppföljningen och visar det 

inte finns tillräcklig kvantitativa data att tillgå för att dra tydliga slutsatser om varken i vilken 

utsträckning läkemedelsgenomgångar genomförs eller med vilken kvalitet. Detta eftersom 

det inte utom i undantagsfall följs upp av regionerna. Inrapporterade resultat visar dock 

att Region Jönköpings län i förhållande till de andra regionerna har en betydligt högre 

registrerade andel genomförda läkemedelsgenomgångar i primärvården. 

 

Inom Region Jönköpings län genomförs läkemedelsgenomgångar i såväl primärvård som 

specialiserad vård. Dock sker mätning av läkemedelsgenomgångar i nuläget endast inom 

primärvården. Läkemedelskommittén följer antalet gjorda läkemedelsgenomgångar i 

primärvård och tanken är att även följa antalet läkemedelsgenomgångar i 

specialistsjukvård. Läkemedelsgenomgångar följs via statistik från Driver och har minskat 

från 78% 2018 till 72% 2019. Enligt de intervjuade kan det delvis bero på att ersättningen 

inom Vårdval togs bort vid årsskiftet 2018–2019. Uppföljningen visar också att det finns 

en skillnad mellan vårdcentralerna och i vilken utsträckning som läkemedelsgenomgångar 

genomförs. Mätning och uppföljning sker varje månad.  Ett kvalitetsarbete våren 2019 

visade på dokumentationen inte uppfyller de krav som finns i författningar och frågan har 

lyfts till Vårdval och MPG Primärvård för fortsatt diskussion om åtgärder.  

 

Samverkan sker med verksamhetsområden, chefläkare och Qulturum. Område 

Läkemedelsförsörjning erbjuder även stöd i arbetet på klinikerna inom specialistvård och 

vårdcentraler inom primärvården när det gäller läkemedelsgenomgångar. Apotekarna 

stödjer läkarna genom att ta fram ett farmaceutiskt underlag för läkemedelsgenomgång 

(enkel eller fördjupad) Region Jönköpings läns arbete med kliniska apotekare bedöms 

bidra till att läkemedelsgenomgångar genomförs i en större utsträckning än i många andra 

regioner. Enligt de intervjuade anser alla att läkemedelsgenomgångar bör göras, men 

däremot hur, och framför allt kanske utvärdering av resultat är svårt. Kvaliteten är 

avgörande.  

 

Enligt Patientsäkerhetsberättelse läkemedel har läkemedelsberättelser till patienter 

efter inneliggande vård fortsätter att öka i antal. Vidare beskrivs att kvaliteten inte är 

granskad men bör göras för att säkerställa god information. Utskrivningsinformationen är 

en viktig del i arbetet att göra patienter mer delaktiga i fortsatt behandling och behöver ha 

fortsatt fokus. Uppföljning av läkemedelsberättelser sker genom att patienten får med sig 

formuläret. Det finns även en automatisk uppföljning via siffror direkt in i diver. Enligt 

intervjuer med läkemedelskommittén och Område Läkemedelsförsörjning finns det ingen 

nationell statistik för läkemedelsberättelser då många regioner enligt de intervjuade inte 

mäter detta. Vi har tagit del av regionens statistik för läkemedelsberättelser för 2019.  
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Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Såväl Socialstyrelsens nationella uppföljning av föreskriften för läkemedelsgenomgångar 

samt uppföljning från vårdvalet visar att andelen genomförda läkemedelsgenomgångar i 

primärvården är relativt hög. Den regionala statistiken visar dock att det har skett en 

försämring.  

 

Kvalitetsarbetet som genomfördes 2019 visar att dokumentationen av enkla och 

fördjupade läkemedelsgenomgångar i primärvården inte lever upp till de krav som finns i 

föreskriften. 

 

Läkemedelsgenomgångar i den specialiserade vården mäts inte i nuläget. Det finns inte 

heller några mål för läkemedelsberättelser, vilket gör det svårt att besvara frågan huruvida 

tillräckligt många läkemedelsberättelser görs. 

 

Ges styrelse och nämnd en återkoppling av verksamheten? 
Iakttagelser 

En återkoppling till styrelse och nämnder ges i samband med årsredovisning, 

patientsäkerhetsberättelser samt patientsäkerhetsberättelse läkemedel. Därtill ges en 

uppföljning av respektive område inom specialiserad vård samt en samlad uppföljning 

görs av vårdcentralerna utifrån regelboken samt Bra liv för regionens vårdcentraler i egen 

regi. De intervjuade beskriver att det finns ett särskilt intresse kopplat till 

läkemedelskostnader, men även hur Region Jönköpings län arbetar med processen för 

läkemedel, vilket såväl läkemedelsberättelser som läkemedelsgenomgångar är en del av.      

Bedömning  
Vi bedömer att styrelse och nämnd i stort får en tillräcklig återrapportering i förhållande 

till uppsatta mål och det arbetet som bedrivs inom området patientsäkerhet. I 

patientsäkerhetsberättelsen  
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Bedömningar utifrån 
kontrollmål 
Bedömningar mot kontrollmål 

 

Kontrollmål Kommentar  

Sker det en styrning 
och uppföljning av hur 
verksamheten arbetar 
med 
läkemedelsgenomgång
ar och 
läkemedelsberättelser? 

Delvis uppfyllt 
Det pågår ett 
regionövergripande 
arbete med att förbättra 
patientsäkerheten 
däribland läkemedel. 
Läkemedelskommittén 
följer upp 
läkemedelsgenomgång
ar och 
läkemedelsberättelser. 
Mål om 100% 
läkemedelsgenomgång
ar, men har inte 
implementerats i 
verksamheterna. 

 

Är rutiner och riktlinjer 
för 
läkemedelsgenomgång
ar och 
läkemedelsberättelser 
implementerade i 
verksamheten? 

Delvis uppfyllt 
Det finns upprättade 
rutiner och riktlinjer för 
läkemedelsgenomgång
ar och 
läkemedelsberättelser, 
men att de endast 
delvis är 
implementerade i 
verksamheten. 

 

Sker 
läkemedelsgenomgång
ar och 
läkemedelsberättelser i 
tillräcklig utsträckning 
inom länets hälso- och 
sjukvård? 

Delvis uppfyllt 
Läkemedelsgenomgång
ar i primärvården görs i 
hög utsträckning. 
Kvalitetsarbete visar att 
dokumentationen inte 
når upp till kraven i 
föreskriften. 
Läkemedelsgenomgång
ar i den specialiserade 
vården mäts inte i 
nuläget. Det finns inte 
heller några mål för 
läkemedelsberättelser,  
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Ges styrelse och 
nämnd en återkoppling 
av verksamheten? 

Uppfyllt 

 

 

 

Rekommendationer 
● Vi rekommenderar att Nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerhetsställer att 

apotekarnas arbete med läkemedelsgenomgångar i större utsträckning blir 

länsövergripande. 

● Vi rekommenderar att Nämnden för folkhälsa och sjukvård fortsätter arbeta för att alla 

patienter som enligt regionen rutiner är berättigade en läkemedelsgenomgång, 

erbjuds en årligen i linje med säker vård-alla gånger. 

● Vi rekommenderar att Nämnden för folkhälsa och sjukvård fortsätter arbeta för att alla 

patienter får en läkemedelsberättelse vid utskrivning från slutenvården. 
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Bilagor 
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År-månad-dag 
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