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1

Sammanfattning
I ”Läkemedelsprojektet - Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende”
arbetade 7 apotekare under ett år med att utveckla en mer effektiv och säker
läkemedelshantering för patienter med kommunal hemsjukvård. Även om mycket tid lades
på vissa specifika områden (som t ex anslutning av patienter till Apodos) så strävade
projektet efter att titta på hela läkemedelshanteringsprocessen och att alltid ha patientens
behov i fokus.
Figur 1. Läkemedelshanteringsprocessen

När projektet sammanfattas så är en slutsats att trots en stor och lyckad arbetsinsats av
apotekarna i projektet, som lett till utarbetning av nya/förbättrade rutiner, ökad samverkan
mellan berörda aktörer, kompetensökning m.m. så finns det också mycket kvar att arbeta
vidare med. Några av de områden som lyfts fram som viktiga att fortsätta utveckla är:
•
•
•

•

Helhetssyn på läkemedelsprocessen över huvudmannagränserna – gemensam
målbild
Förbättrad samverkan mellan primärvård och kommuner
o Utveckla avtal och mötesforum mellan vårdcentral och hemsjukvård
System för strukturerad uppföljning av läkemedelsbehandling
o Kommunikation mellan vårdcentral och hemsjukvård gällande diagnoser,
behandlingsmål och plan för uppföljning
Fortsatt optimering av användningen av maskinellt dosdispenserade läkemedel
o Utbildningsaktiviteter, systemsupport, utveckling av integration mellan
journalsystem och ordinationssystem för maskinellt dosdispenserade
läkemedel
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2

Bakgrund
Bakgrunden till projektet var att personal inom både kommunernas hemsjukvård och inom
primärvården identifierat patientsäkerhetsrisker och ineffektiva arbetssätt i samband med
läkemedelshantering för patienter med hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende.
Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län gick 2013 ut med en rekommendation om
att inte längre använda Apodos. Kommittén såg betydande patientsäkerhetsrisker med att det
ordinationssystem som används för maskinellt dosdispenserade läkemedel (Pascal) inte
kommunicerar med regionens journalsystem. Det innebär att förskrivarna är tvungna att
ordinera och dokumentera i båda systemen. Följden av rekommendationen blev dock att
kommunens sjuksköterskor fick betydligt fler dosettpatienter än tidigare. De senaste åren har
antalet Apodos-patienter stadigt minskat, från ca 8000 patienter i länet till knappa 6000
patienter (trots att rekommendationen att inte använda Apodos ändrades 2014), vilket
inneburit både ökade patientsäkerhetsproblem kopplat till dosettdelningen (ökad
arbetsbelastning, risk för fel vid delning mm) och ansträngda resurser för kommunernas
hemsjukvård med mindre tid till andra behov hos patienterna.
Ett gemensamt arbete för att öka samverkan mellan inblandade parter (kommun, primärvård,
lokala apotek m.fl.), förbättra befintliga arbetssätt och testa nya arbetssätt initierades därför
och startade som ett pilotprojekt i Nässjö kommun (hösten 2014). Projektet utökades
därefter till att beröra alla kommuner i länet under 1 år (april 2015 – mars 2016). För att
genomföra projektet tillsattes resurser i form av 6 heltidstjänster (apotekare) där
kommunerna gemensamt finansierade 3 tjänster och regionen 3 tjänster. Dessutom ingick
resurser för projektledning och följeforskning som också delades mellan kommunerna och
regionen.

3

Syfte
Syftet med projektet var att uppnå säkra och effektiva arbetssätt kring läkemedelshantering
för (i första hand) patienter med kommunal hemsjukvård.
Projektets effektmål och projektmål var:
• Att skapa arbetssätt för läkemedelshantering i ordinärt och särskilt boende som
optimerar hur resurser i kommun och primärvård används och som minskar den tid
som läggs på ”onödiga” aktiviteter i läkemedelshantering (personalperspektivet).
o Rätt patienter har ApoDos (enligt kriterier).
o Verktyg för säker, rationell och effektiv läkemedelshantering för patienter i
ordinärt och särskilt boende.
o Effektiv samverkan och kommunikation mellan kommunens hemsjukvård,
primärvård/slutenvård, klinisk farmaci och lokala apotek (samma som till
effektmål 2).
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•

Att hitta lösningar som kan bidra till en mer personstyrd läkemedelsbehandling där
utvärdering av läkemedlens effekter är i fokus och där läkemedelshanteringen i
hemmet är anpassad efter individens nuvarande behov och revideras när så behövs
(patientperspektivet).
o Säker och optimerad läkemedelsbehandling för patienter med >10 läkemedel minskad polyfarmaci (mål gemensamt med Bra livs polyfarmaci-projekt).
o Säker och optimerad läkemedelsbehandling inklusive uppföljning av
läkemedelseffekter
o Effektiv samverkan och kommunikation mellan kommunens hemsjukvård,
primärvård/slutenvård, klinisk farmaci och lokala apotek (samma som till
effektmål 1).

Apotekarresurserna i projektet hade som mål dels att genomföra vissa projektspecifika
arbetsuppgifter (som inte var tänkta att fortsätta som ordinarie arbetsuppgifter för regionens
apotekare efter projektet) och dels att stötta och utveckla kommunernas och primärvårdens
personal i deras ordinarie arbetssätt gällande läkemedelshantering. Det var inte projektets
syfte att utvärdera och införa permanenta arbetssätt med apotekare inom primärvården eller
kommunerna – även om utvärderingen av projektet tydligt visar på fördelar med tillgång till
apotekarkompetens inom dessa områden.

4

Metod - Projektets förlopp
De 6 apotekartjänsterna delades av 7 apotekare (där inte alla arbetade 100 %). Apotekarna
arbetade i länets 13 kommuner med följande fördelning:
• GGVV (södra länsdelen, 4 kommuner) – 2 apotekare, 1.5 heltidstjänst
• Höglandet (6 kommuner) – 2 apotekare, 1.9 heltidstjänst
• Jönköping (norra länsdelen, 3 kommuner) – 3 apotekare, 2.6 heltidstjänst
Apotekarna arbetade också med länsövergripande arbetsuppgifter.
Projektet genomfördes grovt indelat i 3 faser.

Uppstart

•etablera kontakter lokalt
•uppstartsmöte i lokal
arbetsgrupp
•planering av arbete i
respektive kommun
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Genomförande

•genomförande av
aktiviteter enligt
projektplan
•löpande rapportering och
sammanställning av
resultat

Avslut

•utfasning av
projektspecifika
aktiviteter
•sammanställning av
resultat och
kvarstående frågor
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De olika fasernas längd skilde sig åt mellan olika kommuner. Till exempel var
uppstartsfasen kortare i kommuner där apotekarna redan hade upparbetade
kommunikationsvägar på grund av tidigare arbete. Uppstartsfasen påverkades också av hur
snabbt kommunens personal var tillgänglig för att starta upp arbetet. I de kommuner där
arbetet kom igång snabbast skedde också ett tidigare avslut av vissa projektspecifika
aktiviteter med kvarvarande stöd till ordinarie rutiner.
Aktiviteterna i projektplanen delades in i 12 områden kopplade till projektmålen:
1. Läkemedelshanteringsgenomgångar
2. Läkemedelsgenomgångar
3. Apodos
4. Fortbildning
5. Samverkan med apotek
6. Samverkan mellan hemsjukvård och primärvård/slutenvård
7. Samverkan med klinisk farmaci
8. Dosetthantering (hjälpmedel för läkemedelshantering)
9. Ansvarsfördelning
10. Uppföljning av läkemedelsbehandling
11. Receptförnyelseförfrågan
12. Information om läkemedelshantering på regionens webbplats
I varje kommun erbjöd apotekarna ett antal ”tjänster” utifrån ovanstående aktiviteter:
•

Läkemedelshanteringsgenomgångar – genomgång av patienters läkemedelslistor i
syfte att identifiera möjliga förbättringar för läkemedelshantering (t ex om patienten
uppfyller kriterier för maskinellt dosdispenserade läkemedel (Apodos), om patienten
har onödigt många doseringstillfällen eller om patienten har dosdispenserade
läkemedel men samtidigt också läkemedel utanför dospåsen där ett byte av
formulering kan medföra att läkemedlet kan dosdispenseras).

•

Läkemedelsgenomgång – i enlighet med vissa överenskommelser genomfördes
fördjupade läkemedelsgenomgångar av apotekarna i projektet.
Läkemedelsgenomgångarna delades upp i tre kategorier:
o Läkemedelsgenomgångar för nyinflyttade på SÄBO – där överenskommelse
om detta fanns sedan tidigare eller startade upp under projektet.
o Läkemedelsgenomgångar i samverkan med Bra Liv-vårdcentralernas
pilotprojekt för minskad polyfarmaci (där 4 vårdcentraler deltog – Tranås VC,
Eksjö VC, Rosenhälsan och Norrahammars VC).
o Övriga läkemedelsgenomgångar som önskades i samband med projektet, t ex
läkemedelsgenomgång av enstaka patienter eller särskilda boenden.

•

Insättning av maskinellt dosdispenserade läkemedel (Apodos) – i samverkan med
dosapoteket användes ett projektspecifikt arbetssätt där apotekarna bistod läkare på
vårdcentral vid anslutning av maskinellt dosdispenserade läkemedel genom att faxa
dosrecept som läkare signerat till dosapoteket. Syftet med detta var att bidra till en
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ökning i antal patienter med dosdispenserade läkemedel för att vända den minskning
som skett de senaste åren.
o Arbetssättet som användes under projektet var enbart tänkt att användas
tillfälligt och enbart av apotekarna som deltog i projektet. En
överenskommelse om tillfälligt arbetssätt gjordes med Apoteket AB,
dosapoteket. Arbetssättet gällde ett begränsat antal anslutningar per vecka och
avslutades i februari 2016.
o Parallellt med detta arbetade apotekarna även med att förtydliga och förbättra
ordinarie arbetssätt kring anslutning till maskinellt dosdispenserade läkemedel
– t ex genom att erbjuda utbildning i Pascal till läkare och sjuksköterskor samt
förtydliga vad sjuksköterskan i hemsjukvården kan förbereda inför anslutning.
•

Fortbildningsaktiviteter – i varje kommun erbjöds under projekttiden (minst) 2
fortbildningsaktiveteter riktade till kommunens hemsjukvårdspersonal men där också
personal från vårdcentraler och lokala apotek bjöds in. Förutom utbildning i
läkemedelsrelaterade ämnen fungerade träffarna också som möjligheter till samverkan
mellan olika professioner. Apotekarna genomförde också distriktsläkarinformation på
länets vårdcentraler (två gånger per år) enligt tidigare arbetssätt.

Utöver dessa ”tjänster” arbetade apotekarna med att ta fram och/eller förtydliga rutiner och
riktlinjer t ex kring dos-tjänster, apoteksärenden, receptförnyelse, samverkan mellan
kommun och apotek respektive primärvård samt ansvarsfördelning. Man tittade även på
tillgängliga hjälpmedel för läkemedelshantering och sammanställde tips för enklare
läkemedelshantering. Man svarade också på läkemedelsrelaterade frågor från
hemsjukvårdens och vårdcentralernas personal t ex kring läkemedel att krossa,
licenspreparat och restnoterade läkemedel.
Dokument och information från projektet finns presenterat på en sida på regionens
externwebb (plus.rjl.se/lakemedel), länk till projektsida. De dokument som tagits fram finns
även listade i bilaga 1.

5

Erfarenheter, resultat och diskussion (per projektmål)

5.1 Projektmål 1: Rätt patienter har Apodos (enligt kriterier)
Maskinellt dosdispenserade läkemedel är en tjänst där patienten får sina läkemedel
levererade i dospåse (en påse per doseringstillfälle). Under projekttiden var Apoteket AB
leverantör av dos i Region Jönköpings län och tjänsten kallas Apodos. För ordination av
maskinellt dosdispenserade läkemedel används ordinationsverktyget Pascal.
Det första projektmålet handlade om att säkerställa att rätt patienter ansluts till Apodos
enligt de kriterier som läkemedelskommittéen i regionen fastställt:
•

Patienten samtycker till Apodos
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•
•

Patient, oavsett boendeform, med regelbunden och stabil medicinering som inte kan
klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska
funktionsnedsättningar
Patienten ska ha minst tre dispenserbara läkemedel på sin läkemedelslista. Andra
rutiner kan förekomma inom psykiatrin.

Alla läkemedel är inte dispenserbara i dospåse och det förekommer därför att patienter har
både dospåse och läkemedel bredvid, t ex i dosett eller i andra beredningsformer än
tablett/kapsel.

5.1.1 Identifiering av patienter lämpliga för Apodos
Genom att genomföra genomgångar av patienters läkemedelslistor utifrån
läkemedelshanteringsperspektiv identifierade apotekarna (tillsammans med sjuksköterskor
inom hemsjukvården och i samråd med patientens läkare) patienter som uppfyllde
kriterierna för att kunna få maskinellt dosdispenserade läkemedel. Man identifierade också
ett fåtal patienter som hade dosdispenserade läkemedel trots att de inte uppfyllde kriterierna,
för vissa av dessa föreslogs att tjänsten skulle avslutas.
Tabell 1. Resultat av läkemedelshanteringsgenomgångar kopplat till Apodos

Totalt antal genomförda läkemedelshanteringsgenomgångar
3454 st
Andel patienter som redan stod på Apodos*
45 %
Andel patienter som uppfyllde kriterierna för Apodos (men som inte hade det)* 40 %
* Enligt rapportering från apotekarna.

5.1.2 Nyanslutning till Apodos
För de patienter som identifierades som lämpliga för maskinellt dosdispenserade läkemedel
användes under projektet följande rutin:
• Sjuksköterskan i kommunen inhämtade samtycke från patienten.
• Apotekaren kontaktade patientens läkare som godkände att patienten anslöts till
Apodos och signerade dosreceptet som apotekaren förberett.
• Sjuksköterskan i kommunen förberedde patientens uppgifter i Pascal. Tillsammans
med apotekaren planerades när första leverans skulle ske.
• Apotekaren faxade dosreceptet till dosapoteket som registrerade ordinationerna i
Pascal. Apotekaren följde också upp och kontrollerade att anslutningen blivit
korrekt.
De aktiviteter som gjorts under projektet för att säkerställa att rätt patienter har Apodos och
hjälp vid anslutning till Apodos har lett till en nettoökning på ca 1000 Apodos-patienter i
länet (se Tabell 2). Samtliga anslutningar som projektets apotekare varit delaktiga i (1189
st.) uppfyller kriterierna för Apodos (kriterier beslutade av läkemedelskommittéen i Region
Jönköpings län). Under projektet har 86 % av de patienter som av apotekare identifierats
som lämpliga för maskinellt dosdispenserade läkemedel (baserat på de gällande kriterierna)
också anslutits till Apodos.
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Tabell 2. Antal anslutna till Apodos av apotekare under läkemedelsprojektet samt nettoförändring av
totalt antal Apodos-patienter (totalt och per kommun)

Kommun

Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo
Totalt länet

Antal nyanslutna till Apodos
(via apotekare i projektet)
150401 – 160229*
22
58
125
71
48
431
53
100
46
35
50
46
104
1189

Nettoförändring Apodos**
(statistik från dosapoteket)
Mars 2015 – Mars 2016
19
(från 53 till 72)
31
(från 348 till 379)
183
(från 275 till 458)
66
(från 94 till 160)
30
(från 97 till 127)
315
(från 2544 till 2859)
24
(från 124 till 148)
57
(från 590 till 647)
20
(från 177 till 197)
27
(från 403 till 430)
52
(från 189 till 241)
106
(från 559 till 665)
112
(från 525 till 637)
1042 (från 5978 till 7020)

* Apotekarna avslutade aktiviteten att ansluta till Apodos i februari.
**I nettoökningen ingår all anslutning till Apodos (både av läkare på ordinarie sätt och av apotekarna i
projektet) samt borträknas patienter som lämnar Apodos (avslut av tjänsten t ex vid dödsfall).

8 % (123 st.) av patienterna med Apodos uppfyllde inte kriterierna. Det har dock inte
bedömts som lämpligt att avsluta samtliga dessa utan en bedömning har gjorts från fall till
fall. Omkring 25 st. Apodos-patienter avslutades på grund av att kriterierna inte uppfylldes.
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Figur 2 Antal Apodos-patienter i Region Jönköpings län per månad (data från dosapoteket)

Under projektet har antalet patienter med maskinellt dosdispenserade läkemedel stigit från
ca 6000 totalt i länet till ca 7000.

5.1.3 Rutiner för anslutning till maskinellt dosdispenserade läkemedel
Utöver det projektspecifika arbetet med att medverka till anslutning till Apodos har
apotekarna i projektet även arbetat med att förbättra ordinarie rutiner för hantering av
patienter med maskinellt dosdispenserade läkemedel för att göra processen tydlig och
tydliggöra vad sjuksköterskan i kommunen kan förbereda innan läkaren gör själva
ordinationen i Pascal. Dels är det viktigt att registrera rätt uppgifter om patienten och dels
kan rätt förberedelser (t ex säkerställa att listan ”Mina-sparade recept” från apoteket är
uppdaterad och inte innehåller recept som inte längre är aktuella) minska läkarens tidsåtgång
för anslutning och minska risken för överföringsfel. Apotekarna har också erbjudit
utbildning och support till läkarna inom primärvården för att öka kompetensen kring
användning av Pascal och stödja användningen av Apodos även efter projektet.
Detta arbete har resulterat i två dokument:
• Rutin Läkemedelshantering – iordningställande, där bilaga 3 i rutinen
beskriver vilka förberedelser som bör göras av sjuksköterskor vid anslutning
till maskinellt dosdispenserade läkemedel till patienter i kommunal vård.
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•

Ansvarsbeskrivning – Närstående/patient som kontaktperson för Apodos, som
beskriver vad som ingår i kontaktpersonens ansvar och är tänkt att kunna
lämnas ut till den som kommer att fungera som kontaktperson om patienten
inte kan vara det själv.

Efter projekttiden har arbete även fortsatt för att ta fram en rutin för hur vårdcentralen kan
arbeta vid anslutning till maskinellt dosdispenserade läkemedel för patienter som inte har
hemsjukvård, där förberedelserna istället kan göras av sjuksköterska på vårdcentralen
tillsammans med patienten.

5.1.4 Diskussion
Arbetet kring att säkerställa att rätt patienter har Apodos har gjorts dels som en
projektspecifik arbetsinsats av apotekare med att stötta nyanslutning och dels som ett arbete
för att effektivisera och tydliggöra den ordinarie hanteringen av maskinellt dosdispenserade
läkemedel. Även om det inte har varit möjligt att ta fram siffror på hur många dosetter som
hanterades inom den kommunala hemsjukvården före och efter projektet kan man anta att
ökningen av patienter med maskinellt dosdispenserade läkemedel motsvarar en minskning
(om än ej exakt lika stor) av antal dosetter som hemsjukvården behöver hantera.
Återkoppling från kommunerna (via MAS-gruppen och svar på enkät, se bilaga 2) bidrar
också till bilden av att ökningen av Apodos upplevs bidra till en högre säkerhet för patienten
och personalen samt har haft en positiv påverkan på arbetsbelastningen i kommunerna.
Hemsjukvårdspersonalen upplever också att man istället för dosettdelning kan lägga tiden på
aktiviteter som har större värde för patienten och på prioriterade patientgrupper som
multisjuka och palliativa patienter.
Inom primärvården och även inom slutenvården kvarstår problemen med att
dubbeldokumentationen i både Cosmic och Pascal, vid ordination av nya läkemedel och
ändring av befintliga ordinationer, medför extra arbete och ökar risken för fel i
informationen om patientens läkemedelsbehandling. Arbetet med att få till en integration
mellan Cosmic och Pascal är högt prioriterat av regionen och övriga Cosmic-kunder men
har bromsats av osäkerhet kring de nationella IT-systemens utveckling. Nu har en förstudie
dock startats för att titta på en möjlig lösning. Det finns också fortsatt behov av Pascalutbildning av användare och användarsupport för Pascal. Kommentarer från läkare är att det
har varit positivt att få hjälp med aktiviteter kring anslutning till Apodos men att man
fortfarande ser problemen med Pascal och dubbeldokumentationen som hinder för att arbeta
effektivt med maskinell dosdispensering och att arbetet därför blir alltför tidskrävande.
Det arbete som gjorts kring rutiner och arbetssätt måste implementeras fullt ut och användas
och utvecklas även efter projektet när stödet från apotekare i processen inte längre finns –
annars kommer sannolikt användningen av maskinellt dosdispenserade läkemedel att avta
igen. Fortsatt arbete för att säkra kompetensnivån gällande Pascal och för att säkerställa att
systemet används på rätt sätt behövs inom både primärvården och slutenvården för att säkra
att patienten får rätt läkemedel och att rätt information kring aktuella ordinationer finns i
systemen.
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Det är också av vikt att hitta rätt balans i användningen av maskinellt dosdispenserade
läkemedel och överväga andra patientanpassade möjligheter till stöd vid iordningställande
och administrering av läkemedel. Stödet bör utgå från patientens behov. Det är heller inte så
att anslutning till Apodos alltid innebär att patienten därmed kan klara sig själv och inte
behöver hemsjukvårdens hjälp med sin läkemedelshantering. Man måste fortfarande
säkerställa att patienten (eller anhörig) förstår och klarar att hantera påminnelse om
receptförnyelse, att patienten klarar att öppna sina dospåsar och ta läkemedlen och patienten
kan fortfarande ha behov av läkemedel som inte går att få i dospåse.

5.2 Projektmål 2: Verktyg för säker, rationell och effektiv
läkemedelshantering för patienter i ordinärt och särskilt boende
En av anledningarna till att läkemedelsprojektet startades var att personalen inom den
kommunala hemsjukvården upplevde att läkemedelshanteringen (främst dosettdelning) tog
mycket tid, inte fungerade optimalt samt var förenade med stora patientsäkerhetsrisker pga.
arbetsbelastningen. Förutom att minska belastningen på personalen genom att öka
användningen av maskinellt dosdispenserade läkemedel i länet (se 5.1) så har projektet
också tittat på andra möjligheter att förbättra och effektivisera läkemedelshanteringen.

5.2.1 Läkemedelshanteringsgenomgångar
En av huvudaktiviteterna i projektet var det som under projektet har kallats för
läkemedelshanteringsgenomgång. Detta innebar att apotekarna granskade patientens
läkemedelslista utifrån ett läkemedelshanteringsperspektiv och föreslog ändringar i syfte att
förenkla och underlätta läkemedelshanteringen. Förenkling av läkemedelshanteringen kan
också leda till att patienten kan klara att sköta sin läkemedelshantering själv.
•
•
•

Patienter som uppfyllde kriterierna för maskinellt dosdispenserade läkemedel
identifierades, se 5.1.1.
Byte av administrationstid föreslogs i tillämpliga fall för att minska antal
doseringstillfällen på dygnet och därmed också kunna minska antal besök hos
patienten för administrering av läkemedel.
Byte av administrationsform eller preparat föreslogs i tillämpliga fall för att
möjliggöra maskinell dosdispensering eller underlätta administrering.

Tabell 3. Andel läkemedelshanteringsgenomgångar som resulterade i förslag kring förenkling av
läkemedelshanteringen

Totalt antal genomförda läkemedelshanteringsgenomgångar
Antal patienter som uppfyllde kriterierna för Apodos (som inte hade det)
Antal där byte av administrationstid förslogs
Antal där byte från t ex intravenös, flytande eller transdermal administrering
till peroral föreslogs
Antal där andra förändringar föreslogs, exv. byte av preparat för att
möjliggöra maskinell dosdispensering
© Dokumentmall från ProjektStegen
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Dokumentet Tips för enklare läkemedelshantering togs fram baserat på erfarenheterna från
läkemedelshanteringsgenomgångarna och där finns exempel på byten som kan göras för att
byta från icke-dispenserbara läkemedel till läkemedel som går att dosdispensera maskinellt
eller att t ex byta till en depotberedning för att få färre administrationstillfällen. Under
utbildningstillfällen informerades sjuksköterskorna i hemsjukvården om detta så att de själva
i förlängningen kan föreslå eller genomföra förändringar som förenklar
läkemedelshanteringen.

5.2.2 Hjälpmedel för läkemedelshantering
Ett urval av befintliga hjälpmedel för läkemedelshantering (t ex olika slags dosetter,
tablettdelare och dispenseringshjälpmedel) köptes in och gjordes tillgängliga för
hemsjukvården att testa. Syftet med detta var att visa på vilka hjälpmedel som finns och
tipsa om bra hjälpmedel som kommunerna sedan kan välja att köpa in och använda.
Även mer avancerade hjälpmedel som talande dosetter, medicindoserare Careousel (som
kan beställas via hjälpmedelscentralen) och hjälpmedel för hantering av dospåsar (t ex
Autodos) har ingått i kartläggningen av befintliga hjälpmedel och information om dem har
spridits.
Information om de hjälpmedel som testats finns på projektets sida på plus.rjl.se/lakemedel
(länk).

5.2.3 Rutiner för läkemedelshantering
Rutiner och arbetsprocesser för läkemedelshantering har setts över inom ramen för projektet,
inklusive hur man arbetar med toxiska läkemedel.
Ett underlag för att underlätta bedömning av behov av hjälp från hälso- och sjukvården är
framtaget - Underlag för bedömning av läkemedelshantering i hemmet med tillhörande rutin
med tips kring bedömningen. Underlaget kan användas av läkare, sjuksköterska eller
farmacevt vid samtal med patienten kring läkemedel och läkemedelshantering.
Processbilder som beskriver olika delar av hemsjukvårdens läkemedelshantering och
samverkan med övriga aktörer har tagits fram för att tydliggöra viktiga moment, se bilaga 3.
Dessa finns även publicerade på projektsidan (länk).
Rutin Läkemedelshantering – iordningställande har tagits fram. Även information och
rutiner kring samverkan har tagits fram, se nedan 5.3.

5.2.4 Tidsstudier i kommunerna
Kommunerna har genomfört tidsstudier före/i början av projektet och efter projektet. Med
hjälp av en gemensam mall (se bilaga 4 för exempel) har sjuksköterskorna under en given
tidsperiod (ca två-tre veckor) markerat med pinnstatistik hur mycket tid som lagts på olika
aktiviteter kopplade till läkemedelshanteringen. För de kommuner där data finns från
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mätningar både i början av projektet och efter projektet kommer en analys att göras.
Analysen kommer att presenteras för kommunerna samt publiceras på projektsidan (länk)
när den är klar.

5.2.5 Tidsstudie med verktyget Wombat
I fyra kommuner har en observationsstudie med verktyget Wombat genomförts under
ledning av en forskare knuten till projektet. Totalt har 29 sjuksköterskor i särskilt och
ordinärt boende observerats under sammanlagt cirka 200 timmar under vardagarnas första
fem arbetstimmar. Wombat programmeras i en läsplatta och möjliggör att en oberoende
observatör kan skugga personal under ett arbetspass och notera vilka aktiviteter personalen
genomför, hur lång tid som läggs på varje aktivitet, var och med vem aktiviteten utförs. Om
personalen blir avbruten, göra flera saker samtidigt (multi-task) eller gör ett fel eller nära
miss, noteras detta också. Studien med Wombat gjordes enbart i slutet av projektet.
Tillsammans med observationen gjordes en enkät över sömn, återhämtning och stress för
observerad personal. Det kompletta resultatet av studien kommer att presenteras separat i en
forskningsrapport men några preliminära observationer från studien är:
•

•
•
•

Cirka 20 % av den totala tiden lades på läkemedelshantering (ordination, förvaring,
iordningställande och administrering, kontroll av effekt, samt kommunikation och
dokumentation kring läkemedel). Detta kan jämföras med att cirka 31 % som lades
på omvårdnad och 19 % som lades på icke kliniska uppgifter såsom möten,
administration och väntan. Cirka 14 % av tiden gick till förflyttningar.
Av läkemedelshanteringen lades mest tid på kommunikation kring samt på
iordningställande av läkemedel.
Mest avbruten i sin uppgift när det gäller läkemedelshantering blir sjuksköterskorna
när de iordningställer dosett eller dokumenterar.
Av 40 observerade pass besvarades enkäten vid 31 tillfällen. På frågan kring hur
stressad sjuksköterskan kände sig ökade denna från 3,6 till 4,7 (skala 1-9) under
arbetsdagen. Arbetsbelastningen bedömdes som 3,1 (skala 1-5 där 3=varken eller
och 5=mycket låg).

5.2.6 Diskussion
Svaren på den enkät som skickades ut efter projektet visar att man inom kommunerna är
övervägande positiva till projektets påverkan på arbetssituationen vid läkemedelshantering
både när det gäller tidsåtgången, tillgång till rutiner/arbetssätt och minskad tid som läggs på
”onödiga” aktiviteter inom läkemedelshanteringen.
Det är svårt att efter bara ett år – och med ett så omfattande projekt som detta med många
inblandade huvudmän – kunna säga något säkert om vad och i vilken riktning saker har
förändrats. Mycket arbete kvarstår med att implementera de förslag till nya rutiner och
arbetssätt som projektet har tagit fram och även de idéer som väckts bland de som deltagit i
projektet. En fortsatt uppföljning under det kommande året vore värdefull för att se vilka
effekter som arbetet ger på längre sikt.
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En förhoppning från projektgruppen är att den tid som ev. inte längre behöver läggas på
dosettdelning eller andra aktiviteter som inte varit värdeskapande för patienten nu istället
kan användas för att följa upp och utvärdera patientens läkemedelsbehandling och andra
aktiviteter som bidrar till att patientens läkemedelsbehandling och läkemedelshantering är så
säker och effektiv som möjligt.
Det är också viktigt att se detta som en personcentrerad process och ha patientens egna
möjligheter till medverkan i sin läkemedelshantering i fokus.

5.3 Projektmål 3: Effektiv samverkan mellan kommunens hemsjukvård,
primärvård/slutenvård, klinisk farmaci och lokala apotek
5.3.1 Fortbildningsaktiviteter
Omkring 40 utbildningstillfällen för sjuksköterskor i hemsjukvården (med inbjudan till och i
många fall också deltagande från lokala vårdcentraler och apotek) har genomförts i
kommunerna. Vid dessa tillfällen har apotekare utbildat om läkemedel och
läkemedelshantering. Utbildningarna har innehållit diskussioner utifrån patientfall där också
samverkan mellan olika vårdgivare har tagits upp. Återkoppling från utbildningarna visar att
man inom hemsjukvården har uppskattat att få ett kunskapslyft gällande läkemedel och att
detta hos vissa också lett till att man reflekterat mer över patientens läkemedelsbehandling
och haft en dialog med läkare och apotekare kring läkemedlen.
32 distriktsläkarinformationer genomfördes HT15, ungefär samma mängd även VT16. Även
dessa tillfällen genomförs av apotekare och innebär information och utbildning om
läkemedel (i dessa fall riktat till distriktsläkare).
Möjligheten till fortbildning inom läkemedelsfrågor har uppskattats av sjuksköterskorna
inom hemsjukvården och det har i projektet ingått att planera för en fortsättning av detta då
regionens apotekare även fortsättningsvis skulle kunna erbjuda
läkemedelsinformation/utbildning riktad till sjuksköterskor på liknande sätt som
distriktsläkarinformationen som ges två gånger per år.

5.3.2 Samverkan med apotek
Under projektet har kontakter med apotekskedjorna i länet skett både på lokal nivå samt på
central nivå (där representanter för samtliga kedjor bjudits in till gemensamma möten). Täta
kontakter har även förekommit med dosapoteket (Apoteket AB) för att klargöra frågor kring
hantering av Apodos.
Det framkom under projektet att hemsjukvårdens personal upplevde att onödig tid läggs på
apoteksärenden och det var också tydligt att det finns skillnader mellan olika orter/olika
apotek hur apoteksärenden av personal inom hemsjukvård och hemstjänst hanteras. För
många hemsjukvårdspatienter är det hemtjänstens personal som agerar som ombud för
patienten när det gäller apoteksärenden men läkemedelsprojektet har inte berört
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hemtjänstens del. Dock bör man inom kommunerna kunna använda sig av den information
som tagits fram även för hemtjänstens personal.
Dokumentet ”Förslag till rutin för beställning och utlämning av receptbelagda läkemedel
till patienter med hemsjukvård” beskriver vad som bör ingå i en lokal överenskommelse
mellan hemsjukvården och apoteket. Eftersom förutsättningar och rutiner ser olika ut på
olika apotek är det viktigt att man lokalt har en dialog med apoteket och gör en
överenskommelse om rutiner för beställning och hämtning av läkemedel. De apotekskedjor
som deltog i de gemensamma mötena på ”central” nivå var samtliga positiva till den rutin
som beskrivs i dokumentet och förhoppningsvis sprids detta synsätt även till lokal nivå.
Genom att arbeta på ett strukturerat sätt med beställningar av läkemedel kan man från
hemsjukvårdens sida minska tiden som behöver läggas på detta. Projektet har också hjälpt
till att titta på de fullmakter som behövs samt de betalningsalternativ som finns för att
försöka förtydliga hanteringen av dessa.

5.3.3 Samverkan med primärvård/slutenvård
Projektet har på olika sätt försökt främja en bra samverkan mellan hemsjukvården och
vårdcentralerna. På många ställen fanns redan före projektet ett gott samarbete men
apotekarna har ändå identifierat att tydliga rutiner för det dagliga samarbetet mellan
sjuksköterskorna i hemsjukvården och läkarna på vårdcentralen ytterligare kan förbättra och
förenkla samverkan kring patientens läkemedelshantering. Det kan t ex handla om:
•
•
•

•

att ha tydliga kontaktvägar (vilka telefonnummer använder man, särskilda tider för
telefonkommunikation eller mötesforum mellan vårdcentralen och hemsjukvården)
gemensamt överenskomna rutiner för hur förnyelse av recept ska hanteras (samlad
”beställning” från hemsjukvården, hur lång tid tar det innan receptförnyelse är gjord
etc.)
rutiner för planerade läkarbesök (t ex. årskontroll, läkemedelsgenomgång) för att
inkludera ev. förberedelse inför läkarbesöket (provtagning, skattningar/Senior Alert,
läkemedelsavstämning), genomförande av årskontrollen och uppföljning (ev.
uppdrag till hemsjukvården)
rutiner för samverkan mellan vårdcentralen och hemsjukvård i ordinärt boende
(motsvarande ”utlagd läkarmottagning på särskilt boende”) då hemsjukvårdens
personal och vårdcentralens personal träffas och diskuterar patienter

Dokumentet ”Förslag till innehåll i lokal överenskommelse mellan vårdcentral och
kommunal hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende gällande läkemedelshantering” har
tagits fram efter projektet för att förtydliga vilken överenskommelse kring arbetsrutiner som
är bra att ha mellan hemsjukvård och vårdcentral. Detta som ett stöd (saker som är bra att
tänka på inför avtalsskrivning) till den avtalsskrivning som görs mellan kommun och
vårdcentral om läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård och som hjälp för att konkretisera
avtalet i det dagliga arbetet. Processbilder som beskriver olika delar av hemsjukvårdens
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läkemedelshantering och samverkan med t ex vårdcentralen har tagits fram för att tydliggöra
hur processen ser ut, se bilaga 3. Dessa finns även publicerade på projektsidan (länk).
För att få till en effektiv och säker läkemedelsbehandling och läkemedelshantering inklusive
uppföljning av behandlingen bör en vårdplan upprättas för de insatser som ska göras samt
hur och när de ska återrapporteras. Detta gäller naturligtvis inte enbart för
hemsjukvårdspatienter utan även när patienten hanterar sina läkemedel själv.
En erfarenhet som gjorts är att rutinerna mellan hemsjukvården och ansvarig läkare generellt
sätt fungerar bra på särskilt boende men att det finns mer att arbeta på att förbättra för
hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende. När patienten bor i ordinärt boende finns inte
samma naturliga möjlighet för sjuksköterskan i hemsjukvården och läkaren på vårdcentralen
att träffas som på särskilt boende där läkaren ofta kommer till boendet, därför är det viktigt
att arbeta vidare med detta för att utveckla den samverkan. I stor utsträckning borde
liknande rutiner och arbetssätt kunna användas oavsett boendeform men i nuläget tillämpas
detta inte i de flesta kommunerna i länet.
Projektet har även samverkat i begränsad form med slutenvården. En dialog har förts med en
av de geriatriska klinikerna och apotekarna har även samverkat med de mobila geriatriska
teamen.

5.3.4 Samverkan med klinisk farmaci
Under projektet har de apotekare som arbetat i respektive länsdel haft ett telefonnummer dit
hemsjukvården och primärvården har kunnat vända sig med frågor gällande
läkemedelshantering och projektets aktiviteter.
Apotekarnas arbete nära hemsjukvården och primärvården under projekttiden har upplevts
som positivt. 89 % av de som besvarat enkäten efter projektet har angett att de upplevt det
positivt att ha tillgång till apotekare som arbetat i kommunen och på vårdcentralen. Även om
detta projekt inte syftade till att utvärdera/införa arbetssätt med apotekare permanent i detta
gränsland är det tydligt att det finns fördelar med det. Från MAS-gruppen kom följande
utvärdering: ”Farmacevten har en viktig roll – har förtroende från alla parter (apotek,
kommun, vårdcentral) och kan vara neutrala och se brister och förbättringsmöjligheter.
Apotekare borde finnas i kommunerna men apotekaren bör helst utgå från primärvården för
att ha tillgång till regionens journalsystem. Apotekarna skulle då kunna utveckla sin
samverkan med läkarna och jobba i team med kommunens distriktssköterska/sjuksköterska”.

5.3.5 Fokusgrupper
Fokusgrupper (med sjuksköterskor i hemsjukvård + läkare från vårdcentral) med tema
ansvar och samverkan har genomförts på två ställen.
Vid fokusgruppssamtalen ombads de medverkande att utifrån en mycket övergripande
processbild diskutera kring hur de arbetar med läkemedelsrelaterade uppgifter som innebär
samverkan mellan vårdcentral och kommunal hemsjukvård. Det var tydligt att ansvar och
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samverkan är viktiga ämnen att diskutera tillsammans, dvs. över de organisatoriska
gränserna. De som deltog upplevde därför samtalen som mycket värdefulla. Många exempel
på samverkan framkom, såväl lyckad som mer problematisk. Bland annat lyftes lokala
kommunikationskanaler samt individuell kunskap och erfarenhet hos de olika aktörerna som
viktiga faktorer för att samverkan ska fungera. När det gäller ansvarsbiten så hänvisades
mycket till yrkesrollerna, men också att i praktiken så innebär det att de måste samverka för
att vårdprocessen ska fungera. I en mer övergripande analys av fokusgruppsamtalen som
utmynnat i förslag till områden för fortsatt diskussion lyfts att samverkan kan göras på olika
nivå och att alla arbetsuppgifter sannolikt inte kräver samma nivå. Ansvar, som i detta fall är
nära sammankopplat med samverkan, kan också diskuteras utifrån olika perspektiv vilket
kan vara värdefullt för att göra läkemedelsprocessen tryggare och mer effektiv för såväl
patienter som personal.
Det kompletta resultatet av analysen av fokusgrupperna kommer att presenteras i en separat
rapport.

5.3.6 Diskussion
I Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 lyfts samverkan mellan
kommunen, slutenvården och primärvården som ett kritiskt område för patientsäkerheten.
Kommunikation och informationsöverföring, både mellan vårdgivare och inom den egna
organisationen, när det gäller läkemedelshantering lyfts som viktigt. En samordnad
vårdplanering med tydligt ansvar är ett avgörande led för ökad patientsäkerhet.
Genom aktiviteter inriktade på att skapa möten mellan olika professioner har
läkemedelsprojektet försökt skapa förståelse för varandras roller – och skapa tydlighet kring
vilket ansvar olika roller har. Här ser vi dock att det finns mycket arbete kvar att göra.
Läkaren har i sin förskrivande roll ett stor ansvar för patientens läkemedelsbehandling och
uppföljning av denna, men sjuksköterskan som möter patienten i vardagen har därigenom en
möjlighet att se hur läkemedelshanteringen fungerar och hur patienten mår mer
kontinuerligt. Till stor del handlar samverkan om att säkerställa en bra kommunikation
mellan alla som är inblandade i patientens läkemedelsbehandling – så att alla delar av
läkemedelshanteringsprocessen fungerar optimalt. Att uppföljning av behandlingen görs och
kommuniceras från båda håll mellan hemsjukvården och vårdcentralen är centralt.
När läkemedelsprojektet avslutades med en workshop med representanter från regionen och
kommunerna lyftes fortsatt arbete med samverkansfrågor som det viktigaste att jobba vidare
med. Några av punkterna som framfördes var:
•
•
•
•
•

Viktigt att enas om en gemensam målbild
Helhetssyn på läkemedelsprocessen över huvudmannagränserna
Utveckla avtal och mötesforum mellan vårdcentral och hemsjukvård
Mer tid för läkare på särskilt boende/i hemsjukvård så att det finns tid att se över
diagnoser, mål och planering
Fortsatt arbete med förbättrad samverkan mellan primärvård och kommuner
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Inom Region Jönköpings län och i samarbete med länets kommuner initieras nu flera projekt
med syfte att stärka primärvården och optimera vårdsamordning mellan regionen och
kommunerna. Här hoppas vi att apotekarnas kompetens kring läkemedel ska tas tillvara och
att erfarenheterna från läkemedelsprojektet blir en del i det fortsatta strategiska arbetet inom
både Region Jönköpings län och länets kommuner.

5.4 Projektmål 4: Säker och optimerad läkemedelsbehandling för patienter
med >10 läkemedel – minskad polyfarmaci
Enligt Öppna jämförelser 2015 har Region Jönköpings län störst andel äldre (>75 år) som
hämtat ut 10 eller fler läkemedel på apotek jämfört med övriga regioner och landsting i riket.
Samtidig användning av många läkemedel kallas polyfarmaci och kan bland annat leda till
läkemedelsrelaterade problem (LRP) såsom ökad risk för biverkningar och interaktioner
mellan läkemedlen och därmed ökad vårdkonsumtion.

5.4.1 Läkemedelsgenomgångar
Inom projektet har vi erbjudit läkemedelsgenomgångar med syfte att förebygga samt åtgärda
läkemedelsrelaterade problem samt att optimera läkemedelsbehandlingen och minska
förekomsten av polyfarmaci.
Sedan tidigare har man i vissa kommuner haft ett arbetssätt med läkemedelsgenomgångar i
samband med nyinflyttning på SÄBO. Detta arbete har fortsatt under projektet samt spridits
till fler kommuner.
Parallellt med läkemedelsprojektet har Vårdcentralerna Bra Liv även haft ett
polyfarmaciprojekt där man erbjudit patienter över 65 år med fler än 10 läkemedel en
fördjupad läkemedelsgenomgång med apotekare. Detta har bedrivits som ett pilotprojekt på
fyra vårdcentraler i länet; Eksjö VC, Norrahammars VC, Rosenhälsans VC och Tranås VC.
Utöver ovanstående läkemedelsgenomgångar har det från vissa kommuner inkommit
önskemål om att göra läkemedelsgenomgångar på patienter både i ordinärt boende och på
särskilt boende vilket har gjorts av apotekare under projektet.
Tabell 4. Antal genomförda läkemedelsgenomgångar under projekttiden

Typ av läkemedelsgenomgång
Nyinflyttade på särskilt boende
Polyfarmaciprojektet

Antal patienter
115
165

Övriga patienter på särskilt boende
alternativt i ordinärt boende
Totalt

182
462

Bra Livs pilotprojekt avseende polyfarmaci pågår fortfarande och redovisas separat. En
uppföljning kommer göras i form av ett projektarbete av en apotekare som går
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Magisterprogrammet vid Oslo Universitet. Studenten kommer bland annat undersöka vilka
typer av läkemedelsrelaterade problem som identifierades av apotekare samt utvärdera vilka
av dessa läkemedelsrelaterade problem som därefter åtgärdades av läkare.

5.4.2 Uppföljning av polyfarmaci och olämpliga läkemedel i förhållande till
användning av maskinellt dosdispenserade läkemedel
En separat forskningsstudie genomföras för att titta på utvecklingen gällande polyfarmaci
och användning av olämpliga läkemedel i Region Jönköpings län under en flerårsperiod
(före, under och efter projektet) i relation till användningen av Apodos under samma period.
Studien fortsätter minst fram till slutet av 2016 och kommer därefter att rapporteras separat.
En preliminär analys för perioden juni 2014 till mars 2016 (d.v.s. före och under
projekttiden) bekräftar att användningen av Apodos ökat under projekttiden (andel av alla
läkemedelsanvändare i regionen som har Apodos). En viss tendens till ökning i andel äldre
(≥75 år) som har ≥10 läkemedel samtidigt kan ses för de sista tre månaderna av perioden
men det är ännu för tidigt att säga något om denna utveckling.
Figur 3. Procent av läkemedelsanvändare med Apodos samt kvalitetsindikatorer för äldre

5.4.3 Diskussion
Att minska förekomsten av polyfarmaci, där det inte är nödvändigt, är ett viktigt arbete för
att minska läkemedelsrelaterade problem som leder till ökat vårdbehov. Arbetet med
läkemedelsgenomgångar (bl. a. med syfte att minska polyfarmaci) fortsätter även efter
projektet men det känns också angeläget att arbeta proaktivt med frågan redan vid insättning
av läkemedelsbehandling. Även planerad uppföljning av behandling och utsättning av
läkemedel då behovet inte längre kvarstår eller omvärdering av behandlingen är viktigt att
inkludera i rutinen kring patientens behandling. Här bör även sjuksköterskan inom
hemsjukvården ha en viktig roll i de fall där de träffar patienten regelbundet och kan bidra
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till uppföljning av behandlingseffekten (se även samverkan med primärvård/slutenvård,
5.3.3).

5.5 Projektmål 5: Säker och optimerad läkemedelsbehandling inklusive
uppföljning av läkemedelseffekter
Aktiviteter kopplade till detta projektmål har varit läkemedelsgenomgångar och förbättrad
samverkan mellan patient, sjuksköterska och läkare gällande uppföljning av
läkemedelseffekter. För information om arbete med läkemedelsgenomgångar, se 5.4.
Preliminära data från tidsstudien som genomfördes med Wombat visar att 0,5 % av
sjusköterskans totala förmiddagstid lades på kommunikation kring läkemedels effekter.
Cirka 1,5 % lades på olika fysiska kontroller som t.ex. blodtrycksmätning och provtagning.
Detta att jämföra med den totala tiden för läkemedelshantering som var 20,1% (se 5.2.5 för
mer information).
I dagsläget sker uppföljning av effekter och biverkan av läkemedel på många olika sätt i
regionen och ansvarsfördelningen är otydlig. Olika läkemedelsgrupper bedöms olika kring
möjlighet att efter symtom justera dos. Medel mot förstoppning, sömnmedel eller enklare
smärtlindring dosjusteras ofta av sjuksköterska, utan kontakt med ansvarig förskrivare, efter
effekt och biverkan hos patient. Oftast från regelbunden till vid behovs dosering eller tvärt
om. Övriga läkemedel justeras inte utan kontakt med förskrivare.
Aktiviteten att arbeta med att hitta tydliga mål för ett antal vanliga diagnosgrupper och
koppla dessa till uppföljning av effekt prioriterades ner av projektgruppen.
Arbete påbörjades på en vårdcentral på Höglandet, rörande patienter med hypertoni. Mål för
behandling (oftast i form av ett målblodtryck), behandlingsstrategi och planerad uppföljning
ordinerades av ansvarig läkare i patientens journal. Utvalda sjuksköterskor skulle sedan följa
planen och ha möjlighet att justera dos för läkemedel enligt framtagen plan. Tyvärr kom
aktiviteten inte längre än till planering.
Detta projektmål bedöms som ofullständigt utfört pga. resursbrist men bedöms som högt
prioriterat i fortsatt arbete kring förbättrad läkemedelshantering.

6

Omvärlds-/framtidsspaning
Det blir fler och fler äldre i Sverige och polyfarmacin ökar. Bristande följsamhet till
ordinerade läkemedel är en vanlig orsak till att patienter får hemsjukvård. Ungefär 10 % av
inläggningar på sjukhus antas bero på bristande följsamhet (ytterligare 10-20% pga.
biverkningar). Äldre med många läkemedel, många administreringstillfällen per dag eller en
komplicerad läkemedelsregim har svårt att hantera sina läkemedel. Samverkan kring
patienten brister. Vi behöver se och lära av andra länder, t.ex. Nederländerna. Där pågår
studier som involverar öppenvårdsapotek och hemtjänst i arbetet kring att jobba
förebyggande kring läkemedelsfrågor. Sjuksköterskor är en viktig kugge för att fånga upp
läkemedelsrelaterade problem hos patienterna.
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6.1 Vad händer i Sverige?
•

•

•

Effektiv vård (Stiernstedts utredning kom 2015).
o Rapporten har inte haft fokus på läkemedel men en viktig övergripande slutsats
i rapporten är att en förutsättning för hög effektivitet är att patienten involveras
och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning än i
dag. En förändrad organisering av vården för kroniskt sjuka och andra
patienter med omfattande behov behövs. Huvudmän och verksamheter behöver
stärka sin förmåga att hantera komplexitet och att samarbeta horisontellt. Ett
steg i vår region kring detta är projekten som samlas under paraplyet
”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.
Patientsäkerhetsrapporten för 2016 – Socialstyrelsen
o Sedan 2005 ses andelen läkemedel (10 eller fler) öka, men vi ser en påtaglig
minskning av läkemedelsanvändning som omfattar läkemedel som bör
undvikas till äldre. Det är läkemedel mot somatiska sjukdomar som har ökat i
användning. De flesta allvarliga biverkningarna som leder till inläggning av
äldre på sjukhus är möjliga att förebygga Många av dem orsakas inte av
preparat som bedöms vara olämpliga eller riskfyllda för äldre, utan av
läkemedel som är rekommenderade vid behandling av många av de sjukdomar
som är vanliga hos äldre. Läkemedelsanvändningen hos äldre blivit mer
komplex. De största risk- och vårdskadeområdena för patienterna i kommunal
vård är fall och läkemedel (användning och hantering).
o Samverkan mellan kommunen, slutenvården och primärvården ses som ett
kritiskt område för patientsäkerheten, framförallt i vårdövergångar.
Kommunikation och informationsöverföring, både mellan vårdgivare och inom
den egna organisationen, är områden som har koppling till vårdens övergångar.
o Metoderna för att genomföra läkemedelsgenomgångar och för att följa upp att
dessa genomförs behöver vidareutvecklas. För att minska riskerna för
läkemedelsfel vid övergångar mellan olika vårdutförare och vårdgivare, är det
också angeläget att öka tillämpningen av rutiner för att upprätta en
läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista vid utskrivning.
Nationella Läkemedelsstrategin (Läkemedelsverket)
o Arbetar med frågan kring en gemensam läkemedelslista. Arbetet med den
gemensamma läkemedelslistan tar sin utgångspunkt i det förslag till lag om en
gemensam läkemedelslista som E-hälsokommittén presenterade i sitt
betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). Målsättningen är att ett
bearbetat förslag på ny lagstiftning ska kunna remitteras 2016.
o Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiska utbytet. Aktiviteten
avser att främja att substansnamnet framgår och används i hela ordinationsoch expeditionsprocessen, från förskrivaren i dialog med patienten till att
apoteksetiketten innehåller denna information. Avstämningar om information
på etiketter genomförs fram till oktober 2016.
o Struktur för dokumentation och uppföljning. Huvudsyftet med arbetet är att
bidra till enhetliga strukturer för dokumentation och uppföljning av
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läkemedelsinformation. Arbetet förväntas bland annat vara stöd i
vidareutvecklingen av en nationell läkemedelslista. Aktiviteten kommer att
drivas av en arbetsgrupp vid Sveriges Kommuner och Landsting.

6.2 E-hälsa
Inom området e-hälsa går utvecklingen snabbt och många nya verktyg kommer som dels kan
stödja patienter i hemmet att så långt som möjligt klara sin läkemedelshantering
självständigt och som dels kan underlätta arbetet för hälso-och sjukvårdspersonal.
Studiebesök och besök av leverantörer till olika system har gjorts under projektet. Även här
är samverkan mellan regionen och kommunerna viktig för att inte hamna i situationer där
man använder olika system som inte fungerar optimalt ihop samt att man känner till vilka
system som testas och används av varandra.
•

•

•

Flera privata aktörer arbetar med IT-lösningar för att kunna fånga upp e-recept och
göra det möjligt för privatpersoner och så småningom vårdpersonal att beställa
läkemedel direkt via valfritt apotek.
Forskning och utvecklingsarbeten fokuserar på att hitta lösningar för att
kommunicera med patienter på distans via appar, dator etc. Detta för att stödja
patienter i hemmet att så långt som möjligt klara sin läkemedelshantering
självständigt.
Olika elektroniska lösningar för att dispensera läkemedel till patienten och också
kunna följa följsamhet till behandling och eventuella svårigheter kring
administrering finns att tillgå (både i form av dosetter samt för dospåsar).

6.3 Apotekare i primärvård - kommun
•

•
•

SKL (Susanna Ekdahl) gjorde våren 2016 en inventering kring kommunapotekare.
Det var då Region Jönköpings län och Norrbotten (i ett projekt 2014) som hade
haft apotekare i kommunal vård. I Tiohundra i Norrtälje arbetar man också i
kommunen i och med att det är ett och samma område.
I våra grannländer är det Norge som kommit längs och har anställda apotekare i
kommuner. De har även läkare i kommunal vård.
Flera landsting har apotekare på vårdcentral. Både i projekt men även permanent i
t.ex. Skåne och Uppsala.

På vårdcentraler arbetar apotekare med läkemedelsgenomgångar, information och rutiner för
läkemedelshantering, ekonomi och uppföljning.
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7

Erfarenheter från projektgenomförandet

7.1 Projektorganisation
Projektgruppen har bestått av projektledare (från regionen), tre representanter för
kommunerna (medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, en från varje länsdel), två
representanter för apotekargruppen, läkemedelskommittéens ordförande samt en
representant för primärvården (distriktsläkare). En av projektets följeforskare har också
deltagit i projektgruppens möten.
Initialt i projektet var det svårt att hitta representation från primärvården vilket gjorde att de
inte var delaktiga i planeringen av projektet. En tidigare och större representation från
primärvården hade varit önskvärd för att öka delaktigheten i projektet. Det har också funnits
synpunkter på att slutenvården inte involverats i projektet i större omfattning, något som tid
och resurser inte räckte till för.
Styrgrupp för projektet har bestått av två socialchefer från kommunerna och regionens
hälso- och sjukvårdsdirektör.

7.2 Kommunikation
Läkemedelsprojektet var ett politiskt initierat projekt som berörde samtliga länets 13
kommuner samt regionen. Samtliga vårdcentraler, hemsjukvårdsgrupper och länets apotek
var berörda av de aktiviteter som planerades. Inom regionen fanns också grupper och
angränsande projekt som skulle kunna vara intresserade av projektet. Slutenvården (som inte
direkt berördes av aktiviteterna) är en viktig spelare när det gäller läkemedelshantering för
patienter med hemsjukvård (i ordinärt och särskilt boende), som till stor del är den svårare
sjuka äldre populationen som ofta är i kontakt även med slutenvården. Inför projektet
gjordes ett arbete med att identifiera intressenter som skulle behöva få information om
projektet och som skulle kunna bidra till projektets genomförande. Trots det har det under
projektets gång kommit fram information om personer/grupper/roller som inte funnits med i
kartläggningen men som skulle vara bra att kommunicera med eller informera. Det har
också varit svårt att hitta lämpliga sätt att sprida information till så stora grupper som de som
har varit inblandade i projektet.
Information om projektet och dess aktiviteter har på lokal nivå främst spridits av apotekarna
som arbetat i projektet och via MAS-gruppen (via de tre representanterna i projektgruppen).
Ett nyhetsbrev har tagits fram och distribuerats till kommunerna, primärvården och andra
intressenter. Det är dock svårt att säkerställa att information når fram och att det är relevant
information som sprids. Av de som besvarade enkäten i slutet av projektet har ca 87 % fått
information om projektet via apotekare, 66 % via chef/kollega och ca 35 % har läst
nyhetsbrevet (flera val var möjliga).

7.3 Administrativa rutiner
Att genomföra ett projekt av den här komplexiteten, med insamling av mycket data kräver
bra administrativa rutiner samt att involverad personal följer de rutiner/mallar som skapas. I
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FÖLJANDE DOKUMENT TOGS FRAM UNDER LÄKEMEDELSPROJEKTET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Läkemedelshantering – iordningsställande
Tips för iordningsställande och administrering
Ansvarsbeskrivning - Närstående/patient som kontaktperson för Apodos
Underlag för bedömning av läkemedelshantering i hemmet
Rutin för underlag (gällande bedömning av läkemedelshantering i hemmet, se ovan)
Förslag till rutin för beställning och utlämning av receptbelagda läkemedel till patienter
med hemsjukvård
7. Förslag på innehåll i rutin för samverkan hemsjukvård – vårdcentral

Aktuell version av dessa dokument finns publicerade på plus.rjl.se/lakemedel (länk till projektsida).
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UTVÄRDERING LÄKEMEDELSPROJEKTET 2016 VIA ENKÄT
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Yrkesroll

Namn
Sjuksköterska i kommunal
hemsjukvård (SÄBO eller
ordinärt boende)
Läkare i primärvård
Annan
Total

Antal

%

151

85,8

18
7
176

10,2
4
100

Antal
9
10
13
6
4
80
5
13
5
2
6
11
12
176

%
5,1
5,7
7,4
3,4
2,3
45,5
2,8
7,4
2,8
1,1
3,4
6,2
6,8
100

Svarsfrekvens
100% (176/176)

Kommun
Namn
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

Svarsfrekvens
100% (176/176)

Total

Känner du till läkemedelsprojektet – ett samverkansprojekt mellan kommun
och region för optimerad läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård, som
pågått ett år fram till 31 mars 2016?

Namn
Ja
Nej

Total

Antal
164
12
176

%
93,2
6,8
100

Svarsfrekvens
100% (176/176)

De som svarade nej behövde därefter inte svara på fler frågor.

Läkemedelsprojektet har fokuserat på läkemedelshantering, som innefattar
delarna ordination, recepthantering, distribution, förvaring,
iordningsställande, administrering och utvärdering. Genom projektet har
apotekare genomfört och medverkat till aktiviteter i kommunerna,
primärvården samt på apotek. Vilken/vilka av följande aktiviteter har du varit
delaktig i eller berörd av? (flera val möjliga)
Namn
Optimering av
läkemedelshantering för
boende/patienter (t ex
förslag på ändringar
utifrån genomgång av
läkemedelslista)
Fördjupad
läkemedelsgenomgång (t
ex polyfarmaciprojektet
eller nyinflyttning på
SÄBO)
Nyinsättning på Apodos
Utveckling av rutiner kring
recepthantering
(receptförnyelse,
beställning av läkemedel
etc)
Utbildningsaktivitet (t ex
information kring
läkemedel,
distriktsläkarinformation)
Samverkansaktiviteter –
hemsjukvård/vårdcentral/a
potek (diskussion om
samarbetsformer,
fokusgrupp etc)
Test av hjälpmedel för
läkemedelshantering
(tablettdelare, dosett mm)
Annan aktivitet
Total
Svarsfrekvens
90,9% (160/176)

Antal

%

105

65,6

57

35,6

151

94,4

32

20

56

35

45

28,1

28

17,5

3
477

1,9
298,1

Hur upplever du att de aktiviteter som gjorts i projektet i allmänhet har
påverkat läkemedelshanteringen för patienter med kommunal hemsjukvård
jämfört med innan projektet?
Namn
1 - Mycket negativt
2
3
4
5
6 - Mycket positivt
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
0
2
25
37
48
39
13
164

%
0
1,2
15,2
22,6
29,3
23,8
7,9
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Mer tid för projektet hade varit önskvärt för att kunna få till
förbättringar
Jag fick hjälp med nyinsättning på apodos, vilket annars är
tidskrävande
Stor hjälp av insättande på apodos på SÄBO. Dock faller det relativt
snabbt tillbaka till samma arbetsbelastning då det är stor ruljangs på
patienterna på SÄBO.
Att läkemedelsgenomgångar har utförts för de som varit aktuella för
apodos har medfört en uppföljning av läkemedelsförskrivningen
Utbildningstillfällena gav ny kunskap, tillfälle att reflektera men också
insikt i hur man kan ta tillvara farmaceutkompetens
Insättning på apodos ökar säkerhet för både ssk, hemtjänst och pat.
Mkt bra! Kan fokusera på patienten istället för att dela lm. Känns mer
meningsfullt att arbeta som ssk.
Patienten har blivit mycket mer delaktig och insatt i sin
medicinering. En ordentlig läkemedelsgenomgång och eventuella
justeringar vid t ex interaktioner.

Hur upplever du att de aktiviteter som gjorts i projektet har påverkat din
arbetssituation när det gäller tidsåtgång för läkemedelshantering?
Namn
1 - Mycket negativt
2
3
4
5
6 - Mycket positivt
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
0
6
26
41
44
40
7
164

%
0
3,7
15,9
25
26,8
24,4
4,3
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Överföring från dosetter till apodos är tidsbesparande
Tar mycket mer tid att använda pascal/apodos
Det är mycket administrativt arbete för sjuksköterskorna
Effekten av nyinsättningar på apodos var till en början stor, men
avtagande eftersom det inte är lika lätt att fortsätta sätta in nya
vårdtagare på apodos
När fler blir dosdispade sparas både tid och kraft till annat och det
sparar händerna, det sliter med blisterförpackningar
Lägger inte en tredjedel av tiden längre på läkemedelshantering.
Vi har kunnat lägga vår tid på prioriterade patientgrupper såsom
palliativa, multisjuka.

Hur upplever du att projektet har påverkat din arbetssituation när det gäller
rutiner/arbetssätt för läkemedelshantering?
Namn
1 - Mycket negativt
2
3
4
5
6 - Mycket positivt
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
0
3
33
54
35
28
11
164

%
0
1,8
20,1
32,9
21,3
17,1
6,7
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Tydligare rutiner och struktur.
Mindre stress.
Vi har inte hunnit implementera alla rutiner ännu det tar tid det är
många ssk som ska involveras som jobbar mycket självständigt
Jag har blivit mer medveten om fel som kan uppstå, litar mindre på
listor typ mina läkemedel, dubbelkollar mer för att det ska bli rätt
från början.
Ny rutin för hur APO-dos ska följas upp av hemsjukvården behövs.
Detta för att veta att recept inte går ut osv.
Positivt med fokus på rutiner och hur viktiga de är!

Hur upplever du att projektet har påverkat tid som läggs på ”onödiga”
aktiviteter i läkemedelshanteringen?
Namn
1 - Mycket negativt
2
3
4
5
6 - Mycket positivt
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
1
6
41
39
24
33
20
164

%
0,6
3,7
25
23,8
14,6
20,1
12,2
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Är aldrig på Apoteket längre nu när det är enklare att faxa och få
levererat till HSV eller boendet.
Längre projekttid hade behövts för att hitta bra rutiner och förankra
dem i organisationen
Fortfarande saknas recept vid utskrivning från sjukhus. Läkemedel
sätts in som inte får krossas till vårdtagare som inte kan svälja stora
tabletter etc.
Blivit bättre på att planera, kanske ibland kolla upp att recept finns,
att medicin finns så jag eller någon annan inte åker till apoteket i
onödan. Sparar tid genom att jobba lite annorlunda.
Fortfarande behöver man ju ringa till apoteket för att se om patienten
har recept så att anhöriga kan hämta ut eftersom inte alla har
tillräckligt många läkemedel t.ex för att lägga in i pascal eller
patienter som inte vill. Finns inget annat sätt för oss som ssk att få
reda på hur många uttag det finns kvar av ett läkemedel förutom
mina sparade recept vilket inte är alltid man får tag i från anhöriga.
Det finns även krångliga och tidskrävande saker med Pascal, speciellt
vid nyinsättning i systemet och ganska otydligt hur och var man ska
skicka in om val av betalning.

Hur upplever du att projektet har påverkat patientsäkerheten när det gäller
läkemedelshantering?
Namn
1 - Mycket negativt
2
3
4
5
6 - Mycket positivt
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
0
1
21
39
49
42
12
164

%
0
0,6
12,8
23,8
29,9
25,6
7,3
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Bra att få farmaceutens bedömning av aktuell medicinering och ev.
interaktion mellan olika läkemedel, vad som är olämpligt för äldre och
andra alternativ i sådana fall.
Begränsar antalet läkemedel i hemmet. Tydlighet med vilken dos som
ska tas när. Patienterna blir mer autonoma då apodospås-systemet
är logiskt och lättförståeligt. Minskar risk för att fel dos ges av
hemtjänst. Lättare att se när dos missats.
Sker nog mer fel när personal delar. Ej ovanligt med korrigeringar i
dosetter då de var feldelade. Svårt att dela dosett med pat som
pratar samtidigt. Och samtidigt kolla så det finns lm för nästa
dosettdelning och recept.
Man är mer säker på att patienterna har rätt mediciner och att de
följs upp. Vi och även hemtjänstpersonalen är mer uppmärksamma
på oklarheter, symtom mm. Däremot önskar jag en årlig
läkemedelsgenomgång tillsammans med distriktsläkaren för
hemsjukvårdspatienterna, alltså där båda träffar patienten samtidigt
och önskar direktkontakt med distriktsläkarna, inte via en SSK el DSK
på VC, det blir mycket missat och feltolkat som det är nu.

Hur upplever du att projektet har påverkat att läkemedelshanteringen
anpassas efter patientens behov?
Namn
1 - Mycket negativt
2
3
4
5
6 - Mycket positivt
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
1
1
28
44
39
33
18
164

%
0,6
0,6
17,1
26,8
23,8
20,1
11
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Ny kunskap om mediciner gör att man frågar läkare lite mer i
samband med insättning, reflekterar över dosering och biverkningar
Patienterna blir inte bundna till en dag när vi ska komma och dela
dosett. Patienterna klarar av sin läkemedelshantering självständigt.
Minskar antalet olika människor som kommer till patienten (räcker
med hemtjänst). Frigör tid till de patienter som behöver tiden mer.
Bra att kunna diskutera läkemedel och ta bort det som inte används.

Hur upplever du att projektet har påverkat vården för patienter?
Namn
Projektet minskade
patienters välbefinnande
Projektet hade ingen effekt
på patienters vård
Projektet var bra men
ledde inte till förbättrad
vård för patienter
Projektet var bra och ledde
till förbättrad vårdkvalitet
för patienter
Projektet var mycket bra
och förhindrade allvarliga
organskador eller skador
av liknande signifikans
Projektet hade potential
att rädda patienters liv
Vet ej
Total
Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Antal

%

1

0,6

13

7,9

31

18,9

86

52,4

5

3

1

0,6

27
164

16,5
100

Upplever du att projektet har påverkat samverkan mellan hemsjukvården
(SÄBO och ordinärt boende) och vårdcentralen när det gäller
läkemedelshantering??
Namn
1 - Nej, inte alls
2
3
4
5
6 - Ja, mycket
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
20
17
38
46
19
11
13
164

%
12,2
10,4
23,2
28
11,6
6,7
7,9
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Genom att utbilda och informera distriktsläkarna som utför en stor
del av apodosinsättningen. Utan dem går det inte att sätta in pat. på
apodos.
Ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter. Bra samarbete redan
innan projektet, men har ytterligare förbättrats.
Påverkan är mer personbunden än generell. Hemsjukvården är
generellt mer positiv till apodos än läkare på VC.
Minskat antal telefonsamtal och mindre efterfrågan om
receptförnyelser
Kanske inte till det positiva tyvärr. Har fått stöta på mycket motstånd
i insättandet av apodos. De skilda meningarna har lett till ett
försämrat samarbete.

Upplever du att projektet har påverkat samverkan mellan din verksamhet och
lokalt apotek?
Namn
1 - Nej, inte alls
2
3
4
5
6 - Ja, mycket
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
34
12
27
47
14
11
19
164

%
20,7
7,3
16,5
28,7
8,5
6,7
11,6
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

Bra bemötande, bra service, gott samarbete.
Alla kan nu få levererat läkemedel till boendet. Vi slipper springa och
störa dem.
Har alltid haft bra samarbete med apoteket,
Positivare möten, har lärt mig att ibland beställa hem istället för att
stå där på apoteket och vara missnöjd med att preparat inte finns på
apoteket
Har redan en god kontakt med "vårat" apotek.
Förut var vi där flera gånger i veckan, nu kanske det blir någon gång
i månaden.

Hur upplever du att det har varit att ha tillgång till apotekare som arbetat i
kommunen/på vårdcentralen?
Namn
1 - Mycket negativt
2
3
4
5
6 - Mycket positivt
Vet ej/inte aktuellt

Total

Antal
1
1
10
25
29
92
6
164

%
0,6
0,6
6,1
15,2
17,7
56,1
3,7
100

Svarsfrekvens
93,2% (164/176)

Kommentarer
(urval)

En stor tillgång!
Apotekare behövs som stöd till förskrivare och för att hjälpa till vid
uppföljningar och kan stödja dialogen mellan DSK och läkare
En mycket bra kompetens som är väldigt användbar. Bra att kunna
konsultera kring polyfarmaci mm. Jag tror att det i det långa loppet
hade kunnat leda till att man drastiskt kan minska antalet läkemedel
för den äldre patientgruppen som oftast har mycket läkemedel.
Underbart! Jag är jättenöjd. Det har varit ett bra stöd att kunna ringa
och rådfråga samt få undervisning om läkemedel. Toppen!

Upplever du att projektet har påverkat på ett annat sätt än vad som beskrivs i
föregående frågor?
Minskat antal "onödiga" läkemedel till vårdtagare. Anhöriga upplever det som mycket
positivt och även vårdtagarna själva.
Ökat informationen om apodos inom kommunen och primärvården dock inte inom
slutenvården där det märks att läkarna och SSK inte förstår vad apodos innebär vilket i
sin tur leder till merarbete för samtliga inom kommunen och förmodligen även inom
primärvården.
Jag tror att projektet har gett en bild av komplexiteten i läkemedelshanteringen i
ordinärt boende men även i särskilt boende för samtliga som varit med
Bra lösningar för beställningar har hittats under arbetets gång.
Ja, jag har fått upp ögonen för att jag skulle vilja ha utbildningar kring vissa
läkemedelsgrupper. Fått förhoppningar om att få påfyllning av kunskaper en gång i
halvåret vore bra.
Gett ökad kunskap i pascal och hur man förbereder inför apodos
Mycket bra med kunskapslyft för oss sjuksköterskor. Jätteskönt med samarbete med
apotekare. Skönt att "känna varandra" och ha lättare för att kontakta varandra vid
behov! Tummen upp för projektet och jag önskar att det kunde fått vara över längre
tid.

Har du några ytterligare kommentarer? I så fall får du gärna skriva dem här.
Hoppas på fortsatta läkemedelsgenomgångar! Det ligger verkligen i tiden.
Utbilda gärna slutenvården hur apodos fungerar eftersom systemet inte används av
dem trots att patienten har apodos.
Ett mycket bra projekt som hade behövts förlängas då det finns mycket kvar att jobba
med för att få en bättre och säkrare läkemedeshantering
Jag är intresserade av effekterna på sikt på läkemedelsanvändningen för de patienter
som fått apodos jämfört med de som inte har apodos tex, övriga uppföljningar o
resultat
Vi behöver ha regelbundet uppdatering och kontakt via apotekare för att vi ska göra
rätt saker och få utbildning i nya lkm relaterade frågor som är viktiga för patienten.
Bra att apotekare kommer då de har mer kunskap om läkemedel och kombinationer än
vad läkare har. Bra bollplank.
Apotekarna har gjort ett jättebra jobb, viktigt att vi i kommunen får fortsatt support av
dessa. Hur kontakt tas kan stå under vår sida på intranätet läkemedelshantering, så
att samarbetet och förbättringar inte stannar av.
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PROCESSBILDER LÄKEMEDELSHANTERING
a) Övertagande av läkemedelsansvar i hemsjukvården
Övertagande av läkemedelsansvar
- Förskrivaren ansvarar för att egenvårdsbedömning görs
- Egenvårdsbedömning genomförs av ssk, ev i samråd med läkare
- Samtycke inhämtas från patienten

Patient sköter
läkemedelshanteringen själv

Om insättning av
dosdispenserade
läkemedel

NEJ

Patient bedöms ha
behov av hälso- och
sjukvårdsinsats

JA

HSV tar över
läkemedelsansvar enligt
bedömning

Egenvårdsbedömning
(blankett)

Planera/se över
läkemedelshanteringen

Kontakt med
läkare (VC) för
aktualisering av
läkemedelslista

- Blankett:
Läkemedelsavstämning
- Rutin:
Läkemedelshantering
iordningsställande
- Dokument:
Tips för enklare
läkemedelshantering

Meddelande
till apotek ang
makulering av
ej aktuella
recept

Förbered inför
apoteksärenden
- Information:
Fullmakt för apoteksärenden
- Information:
Kreditansökan
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Förbered i
Pascal inför
insättning av
dos

Rensa ”mina
sparade
recept”
Skicka in
handlingar för
registrering på
apotek

Kontakt med
läkare (VC) för
beslut om
insättning på
dos

Bilaga 3 till slutrapport
Utfärdare/Enhet

Telefon

Datum

Version

Sara Wulff/ Verksamhetsstöd och service

036-324596

160602

1.0

Projekt

Noteringar

Sida

2 (3)
Informationsklass

Läkemedelsprojektet

b) Sjuksköterska med läkemedelsansvar i hemsjukvården
Sjuksköterska med läkemedelsansvar

Justering doseringstillfällen
etc för enklare
läkemedelshantering

Beställa läkemedel från
apotek

Planera/se över
läkemedelshanteringen
- Blankett:
Läkemedelsavstämning
- Rutin:
Läkemedelshantering
iordningsställande
- Dokument:
Tips för enklare
läkemedelshantering

Kontakt med
läkare (VC)
enligt avtal/
överenskommelse

Receptförskrivning/
förnyelse

- Dokument:
Beställning och utlämning
av receptbelagda
läkemedel till patienter
med hemsjukvård

Meddelande
till apotek ang
makulering av
ej aktuella
recept

Vid iordningställande av
läkemedel - skriv
ut ny läkemedelslista från Cosmic/
Pascal

Identifiera behov av
recept-förnyelse
Rensa ”mina
sparade
recept”

Expedierar
läkemedel inkl
kontroller

Beställa läkemedel från
apotek (recept finns)
- Dokument:
Beställning och utlämning
av receptbelagda
läkemedel till patienter
med hemsjukvård

© Dokumentmall från ProjektStegen

Kontakt med
lokala apotek
enligt avtal/
överenskommelse

Leverans
enligt avtal/
överenskommelse

Läkemedel finns
tillgängliga för
patienten
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c) Läkarbesök
Läkarbesök – t ex i samband med:
- nyinflyttning på SÄBO
- nyinskrivning i HSV
- årskontroll
- planerad läkemedelsgenomgång

Sjuksköterska: Förberelse/
faktainsamling

Läkemedelsavstämning/
översyn läkemedelshantering & hjälpbehov
Kontakt med
läkare (VC)
enligt avtal/
överenskommelse

Läkare/ssk/usk: Genomförande

Genomgång underlag, klinisk
bedömning och utvärering
läkemedelsbehandling

- Blankett:
Läkemedelsavstämning
- Rutin:
Läkemedelshantering
iordningsställande
- Dokument:
Tips för enklare
läkemedelshantering

Aktualisera läkemedelslista i
Cosmic/Pascal,
läkemedelsförändring
dokumenteras i journal enl
riktlinjer

Provtagning/mätvärden enl
ordination från läkare

Receptförnyelse
(makulering av ej aktuella
recept meddelas till apoteket)

Planering av uppföljning

Skattningar/ Senior Alert

Läkare: Uppföljning
Uppföljning - utvärdering/
omvärdering av
läkemedelsbehandlingen
Ställningstagande till fortsatt
behandling

Sjuksköterska: Efterarbete/
Uppföljning
Skriver ut aktuell läkemedelslista
från Cosmic/Pascal
Återkopplar till läkare angående
efterfrågad information pga
genomförda
läkemedelsförändringar

Kontakt med klinisk apotekare i Region Jönköpings län enligt överenskommelse
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Kontakt med
läkare (VC)
enligt avtal/
överenskommelse
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MALL FÖR KOMMUNERNAS TIDSMÄTNINGAR
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