
Hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd  

Tid och plats; Måndagen den 29 augusti, 2022, klockan 10.00-12.00, Regionens hus 

Göteborg. 

För SPF Seniorerna deltog Sonja Lidén Eriksso, Kerstin Segesten (ordinarie), Siw 

Andersson, Lena Gustafsson (ersättare)  

Tema för dagen: Läkemedel för äldre. Överläkare Bodil Lerfelt, geriatriker vid 

Sahlgrenska universitetssjukhuset föreläste utifrån Powerpoint-bilder som hon 

använder i läkarutbildningen och som hon på ett begripligt sätt översatte åt oss. 

Under föreläsningen framkom bland annat att  

• 8 % av alla akuta inläggningar på sjukhus av patienter över 65 år beror på 

läkemedelskomplikationer. 60 % av dessa hade kunnat undvikas.  

• Orsaker: Alltför många läkemedel, oförenliga med varandra, ej lämpliga för 

äldre, för höga doser för äldre, men också patienter som inte följer ordinationer, 

som tar fel av misstag, som överdoserar.  

• Enligt gällande förordning är alla läkare skyldiga att vid varje ordination 

kontrollera vilka mediciner patienten redan tar och anpssa till dessa. Läkaren 

ska också följa upp effekten av det som ordineras.  

• Om patient står på fler än fem läkemedel ska regelbunden genomgång göras, 

minst en gång om året, oftare vid behov. 

• Äldre blir känsligare för läkemedel pga ändrad kroppssammansättning – mindre 

vatten, mer fett och mindre mängd blod. Tunnare vägg i magsäcken och nedsatt 

njurfunktion ökar risken för skador. Läkemedel kan lagras i kroppen. 

Några goda råd: 

• Ha en uppdaterad medicinlista – finns på 1177 eller be vårdcentralen  

• Ställ frågor till din doktor vid ordination eller genomgång 

• Svälj tabletter med extra mycket vatten 

• Kontakta in vårdcentral om du får symtom som du tror har med dina 

läkemedlen att göra. Vanligt med yrsel som ger ökd risk för fallskador. 

• Om du tar receptfria smärtstillande tabletter undvik Treo, Bamyl, Ipren och 

liknande. Välj Alvedon, Panodil etc (paracetamol). Bätre för magen. 

Ordföranden Johan Fält (M) informerade kort om Coronaläget. Stor sprindning men 

fullvaccinerade personer blir lindrigt sjuka. Vaccinering mot säsongsinfluenca startar 

i november. Alla seniorer uppmnas att vaccinera sig.  

Protesterna mot förändringen av ASIH togs upp. Den nya modellen har haft 

svårighter att rekrytera personal men man ser nu en ljusning. Frågan är under 

diskussion.  

Antecknare 

Kerstin Segesten   


