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Utvärdering av läkemedelsavstämningar på
akutverksamheter i Stockholms läns landsting
Ärendebeskrivning
Läkemedelsavstämningar har genomförts sedan 2010 inom sjukhusens
akutvårdsavdelningar eller motsvarande. Läkemedelsberättelser har
lämnats till patienterna vid utskrivningen från den slutna vården efter
genomförd läkemedelsavstämning. Utvärderingsrapporten beskriver
resultaten från läkemedelsavstämningarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens anmälan, 2012-10-15
Rapport: Utvärdering av läkemedelsavstämningar på Stockholms
akutverksamheter 2012-10-14
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

lägga anmälan till handlingarna.

Förvaltningens motivering till förslaget
Läkemedelsavstämning är en metod som syftar till att uppnå en hög
överensstämmelse mellan de läkemedel patienten är ordinerad och
använder vid det aktuella vårdtillfället. På Stockholms akutsjukhus har ett
flertal projekt med läkemedelsavstämning genomförts och därför var syftet
med denna utvärdering att ta reda på hur man på Stockholms akutkliniker
arbetar med läkemedelsavstämningen och hur det upplevs utifrån
sjuksköterskans och läkarens perspektiv. Utvärderingen inkluderade
Stockholms sex största akutsjukhus. Dessa verksamheter har nedskrivna
riktlinjer för hur en läkemedelsavstämning ska genomföras och en
målsättning att varje månad följa upp följsamheten till riktlinjerna.
Erfarenheter och upplevelser i utvärderingen kan delas in i tre teman:
Attityderna till läkemedelsavstämning, Sjuksköterskan, läkaren och
patienten i ett team med olika roller och Hinder och möjligheter för
optimal läkemedelsavstämning.
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Utvärderingen visar att samtliga läkare och sjuksköterskor anser att
läkemedelsavstämningar är viktiga och är en grundförutsättning för att
kunna utföra en korrekt medicinsk bedömning och vidare behandling av
patienten. Flera menar att en framgångsrik läkemedelsbehandling kräver
ett teamarbete med patient, läkare och sjuksköterska. Majoriteten av
informanterna tycker att samarbetet fungerar väl. Arbetet med att samla
ihop informationen anses tidskrävande och många gånger är det svårt att
lita på den information som man har tillgänglig. I detta är patientens
medverkan ytterst viktig och därför är det angeläget att involvera patienter i
läkemedels- och avstämningsprocessen. Det framkommer att behov av dels
en grundläggande utbildning i hur journalsystemens läkemedelsmodul
fungerar men även utbildning i vilka utvecklingsmöjligheter som finns i
systemen.
Pilotprojekt bör testas där man provar på olika sätt att arbeta med
läkemedelsavstämningar, till exempel med en sjuksköterska som drivande
eller att erbjuda längre utskrivningssamtal för att lyfta patientens
delaktighet. För att nå framgång i arbetet med läkemedelsavstämningar
krävs det att ansvaret av vem som gör vad i processen tydliggörs, att
ledningen prioriterar arbetet med läkemedelsavstämningar, att patientens
delaktighet ökar och att patientjournalen kan fungerar som ett
arbetsredskap.
Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkemedelsgenomgångar medför att
begreppet läkemedelsavstämning ersätts med ”enkel
läkemedelsgenomgång”. De enkla läkemedelsgenomgångarna ska
genomföras inom all vård och blir särskilt viktigt inom sluten vård, där
patientens läkemedelsberättelse vid utskrivningen blir indikatorn för att
läkemedelsgenomgången utförts.
Den föreliggande utvärderingsrapporten blir viktig i det pågående arbetet
med att utforma anvisningar inom Stockholms läns landsting för
läkemedelsgenomgångar som följd av Socialstyrelsens föreskrifter.
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