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Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om
läkemedelsgenomgångar i primärvården
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden önskar Helene Öberg (MP)
svar på två frågor om läkemedelsgenomgångar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-01-13
Skrivelse från Helene Öberg (MP)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Frågorna från Helene Öberg:
• Hur stor del av de ovan nämnda patientgrupperna har genomgått
årlig läkemedelsgenomgång? (SÄBO, hemsjukvård, eget boende
utan hemsjukvård)
• Vilka förändringar kommer Stockholms läns landsting (SLL) behöva
göra för att anpassa sig efter Socialstyrelsens nya riktlinjer om
läkemedelsgenomgångar för äldre?
I regelböcker/förfrågningsunderlag och avtal har sedan något år funnits
krav på att läkemedelsgenomgångar ska genomföras. På Uppdragsguiden
finns anvisningar för detta.
Inom Särskilda boenden (SÄBO) har läkemedelsgenomgångar genomförts
för 70% av de boende 2011. Andel genomförda läkemedelsgenomgångar
har ökat år från år. Ersättningen för genomförandet av
läkemedelsgenomgångar är inbyggd i den totala uppdragsersättningen.
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Statistiken för andelen genomförda läkemedelsgenomgångar inom
hemsjukvården visar att 35% av de patienter som har haft minst en
hemsjukvårdsperiod har fått en läkemedelsgenomgång under 2011.
Ersättning utbetalas med ett belopp för varje genomförd genomgång.
Andelen genomförda läkemedelsgenomgångar för patienter i eget boende
som är 65 år eller äldre med sju eller fler läkemedel ersätts med ett extra
läkarbesök. Tyvärr går det fn inte att särskilja denna typ av
besöksersättning. För att få någon uppfattning om resultatet hänvisas till
Socialstyrelsens rapport 2011-06-12, "Kvaliteten i äldres
läkemedelsanvändning" . Där ingick en fokusgrupp inom
husläkarverksamheten i SLL, som bl a fick en fråga om hur många som har
fastställda rutiner för regelbunden genomgång av de äldres
läkemedelsbehandling i eget boende. 28% besvarade frågan med "JA". 44%
besvarade frågan med "Ja för vissa".
Socialstyrelsens kommande föreskrifter om bl a läkemedelsgenomgångar
kommer att förtydliga de riktlinjer som förvaltningen sedan några år redan
har infört.
Socialstyrelsen kommer att föreskriva årliga läkemedelsgenomgångar och
vid behov inom SÄBO och hemsjukvården. Dessa krav har förvaltningen
redan infört.
Förvaltningens krav på läkemedelsgenomgångar för patienter i eget boende
utan hemsjukvård gäller för närvarande för patienter som är 65 år eller
äldre med sju eller fler läkemedel. Vad vi blivit informerade om kommer
Socialstyrelsens inklusionskrav att vara 75 år eller äldre med fem eller fler
läkemedel. Landstingets allianspartier har i en skrivelse om utveckling av
det kommande ersättningssystemet för husläkarverksamheten föreslagit
att patienter 65 år eller äldre med fem eller fler läkemedel ska få en
läkemedelsgenomgång.
Slutsatsen av detta är att SLL kommer att kunna uppfylla Socialstyrelsens
kommande krav. Förvaltningens nuvarande riktlinjer kan dock som
framgår komma att ändras något.
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I samband med införandet av Socialstyrelsens kommande föreskrifter och
kopplat till den pågående satsningen för sammanhållen vård och omsorg
om de mest sjuka äldre, kommer även uppföljningen av
läkemedelgenomgångar att ses över. Uppföljningen kommer då att fokusera
på såväl process som resultat; Har läkemedelsgenomgångar genomförts?
Har följsamheten till Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för äldres
läkemedelsanvändning förbättrats?

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Almkvist
Avdelningschef
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Skrivelse av Helene Öberg (MP) om läkemedelsgenomgångar
I Sverige behandlas 90 procent av alla personer över 75 år med ett eller flera
läkemedel och den genomsnittliga användningen är drygt fem läkemedel per
person. Bland multisjuka inom SÄBO är användningen tio till tolv läkemedel i genomsnitt per person. Bland de som är inskrivna i hemsjukvården
är antalet läkemedel betydligt högre, i medeltal tio mediciner per person.
Uppemot 30 procent av alla äldre som läggs in akut på sjukhus idag gör det
till följd av biverkning som orsakats av läkemedel, enligt Socialstyrelsen.
I Stockholms landsting finns beslut om läkemedelsgenomgångar för de i
särskilt boende och de som är inskrivna i hemsjukvården. Det finns
anledning att bevaka så att de beslutade läkemedelsgenomgångarna
verkligen genomförs så att människor inte far illa i onödan.
Nästa år inför dessutom Socialstyrelsen krav på att patienter, 75 år och
äldre, med fler än fem läkemedel ska erbjudas en genomgång av de
mediciner som de tar.
Med anledning av detta önskar Miljöpartiet få svar på följande frågor:
Hur stor del av de ovan nämnda patientgrupperna har genomgått
årlig läkemedelsgenomgång?
-

Vilka förändringar kommer Stockholms landsting behöva göra för
att anpassa sig efter Socialstyrelsens nya riktlinjer om
läkemedelsgenomgångar för äldre?

