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Motion av Aram El Khoury (kd) om en förbättrad läkemedelsanvändning i hemmet
Vården för äldre personer och patienter med psykiska och/eller fysiska svårigheter att klara
sin läkemedelshantering, som t ex patienter med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom
och andra kroniska sjukdomar, kräver ett välfungerande samarbete mellan landsting och
kommun. Det finns också enheter som erbjuder mer avancerad sjukvård i hemmet, som ett
alternativ till sjukhusvård vid allvarlig sjukdom. När en person vårdas hemma krävs vanligen
ett samarbete mellan landstingets hemsjukvård, som har det medicinska ansvaret, och
kommunens hemtjänst, som har ansvar för annan hjälp som personen behöver.
Behandlande läkare och ansvarig sjuksköterska bedömer om egenvård gäller eller om ansvaret
för läkemedelshanteringen helt eller delvis bör skötas av hemsjukvården (av sjuksköterska
eller vårdpersonal med personlig delegering) eller hemtjänsten. Läkemedel kan
dosdispenseras, dvs förskrivas på dosrecept till enskild person för en viss period och fördelas
av Apoteket i speciell dosförpackning (påsar/brickor). Personalen från
hemsjukvården/hemtjänsten gör hembesök till patienterna och ombesörjer att dessa får sina
läkemedel.
Ett problem som finns hos många patienter, är att när de blir ordinerade ett läkemedel som
skall tas under kortare eller längre tid går det bra de första dagarna, men sedan börjar de
glömma (särskilt när det gäller läkemedel som tas i förebyggande syfte) och det blir gärna
oregelbundet intag av läkemedlet/läkemedlen. Detta försvåras än mer hos de omnämnda
patientkategorierna. Undersökningar har visat att i de flesta fall är följsamheten till
läkemedelsordination bara cirka 50 procent. Följsamhet och regelbundenhet i
läkemedelsanvändningen är av stor vikt för bättre behandlingseffekter och
kostnadseffektivitet för samhället. Läkemedel är effektiva – om ordinationen följs.
Det behövs kvalitetsförbättringar i hanteringen av läkemedel för att uppnå en hantering där
patienter, anhöriga och vårdpersonal kan känna sig trygga med att läkemedelshanteringen i
hemmet fungerar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta:
att se över hur läkemedelsanvändningen i hemmet kan förbättras.
att se över landstingets samverkan med kommunerna

Stockholm den 13 juni 2006

Aram El Khoury (kd)

