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Läkemedel 
 
Användningen av läkemedel i äldreomsorgen 

 
Läs hela rapporten på hemsidan:  
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-
organisation/Kommunrevision/Revisionsberattelser--rapporter/  
 

Bakgrund  
Användningen av läkemedel hos äldre 
har ökat kontinuerligt under de senas-
te 20 åren. Äldre, både de som vårdas 
inom äldreomsorgen och de som bor 
hemma med stöd av hemtjänst, har 
idag i genomsnitt 8-10 olika läkeme-
del. Att använda många läkemedel 
innebär en påtaglig risk för biverk-
ningar och att läkemedel påverkar 
varandra på ett negativt sätt. Det före-
kommer även direkt olämplig behand-
ling med vissa läkemedel. 
 
En tydlig och allvarlig konsekvens av 
den omfattande användningen av 
läkemedel är många akuta inläggning-
ar av äldre på sjukhus beror på läke-
medelsbiverkningar.  Det är en bety-
dande andel, uppemot 30 %, av alla 
inläggningar. En fungerande läkeme-
delshantering är i hög grad beroende 
på en god samverkan mellan lands-
tingets läkare och kommunens äldre-
omsorg. 

 
Syftet med granskningen är att under-
söka om hanteringen av läkemedel i 
Gävles äldreomsorg sker enligt lag-
stiftning, beslut i kommunen och på 
ett optimalt sätt för den enskilde. På 
uppdrag av revisorerna i Gävle till-
sammans med revisorerna i Bollnäs 
kommun och Landstinget Gävleborg 
har läkemedelshanteringen granskats. 
 
Resultatet av granskningen 
För Gävle kommun finns tre viktiga 
noteringar:  
Landstingets läkare skriver sällan en 
läkemedelsberättelse när patienten 
skrivs ut. Det utgör en stor risk för 
äldre patienter. De har ofta stora svå-
righeter att förstå och aktivt ta del av 
sin läkemedelsbehandling och har 
behov av hjälp med sin läkemedels-
hantering. Vid äldreboenden finns ett 
professionellt skyddsnät runt patien-
ten, som gör att felaktig läkemedels-
behandling och oklarheter lättare 
uppmärksammas. För de som bor 



 

 

hemma, utan hälso- och sjukvårdsin-
satser, vilar ofta ansvaret på patienten 
och/eller anhörig.  
 
Det finns anledning att säkerställa att 
den förhållandevis höga användningen 
av lugnade/sömnmedel är optimal 
med tanke på risken för biverkningar.  
 
Det finns ett behov av att utreda de i 
vissa fall stora variationerna i läkeme-
delsanvändningen mellan äldreboen-
dena verkligen speglar en optimal 
användning och att skillnaderna inte 
beror på andra faktorer.  

Kommunikation av rapporten 
Revisorerna presenterade rapporten 
vid ett seminarium med verksamhets-
ansvariga, medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskor och representanter för 
nämnden den 26 februari 2013. Rap-
portens resultat togs väl emot som ett 
underlag för att utveckla verksamhe-
ten. 
 
Revisorerna skickade sedan rapporten 
till Omvårdnadsnämnden och frågade: 

• Vilka initiativ kommer att 
tas till utredning och analys 
över orsakerna till de varia-
tioner i förskrivningsmöns-
ter som granskningen visar? 

 
Svaret visar att nämnden ger Om-
vårdnad Gävle i uppdrag att återkom-

ma med aktiva åtgärder och även att 
nämnden vill få en kontinuerlig och 
specifik återrapportering av läkeme-
delsanvändningen på boendenivå. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
kommer att följa upp läkemedelshan-
teringen på samma sätt nästa år. 

Revisorernas slutsatser 
Övertagandet av hemsjukvården inne-
bär att nämnden i avtal kan ställa stör-
re krav på landstinget att sköta läke-
medelsgenomgångarna på ett bättre 
sätt.  
 
Omvårdnadsnämnden har delvis sä-
kerställt att läkemedelshanteringen 
sker enligt författningar och på ett 
optimalt sätt för den enskilde. Möjlig-
heten till förbättringar genom ett sys-
tematiskt arbete med jämförelser mel-
lan boenden är stor. Det kräver också 
ett aktivt samarbete mellan kommu-
nens sjuksköterskor och omvårdnads-
personal och landstingets läkare. 
Nämnden kan få kompetensstöd i 
denna dialog av klinisk apotekare. 
 
Revisorerna kommer att följa upp 
granskningen. 
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