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RAPPORT  

Från uppföljningskonferens ”Förbättra äldres läkemedelsbehandling” 

 
Den 29 oktober 2014 inbjöd förbundet KPR-ledamöter i Mellansverige till 

uppföljningskonferens i World Trade Center i Stockholm. Lennart Lidström och 

jag hade i egenskap av ledamöter i LPR samt i KPR i Borlänge respektive Falun 

deltagit i den första konferensen som hölls i fjol. Lennart var förhindrad att delta 

i år men Daladistriktets läkemedelsansvarige, Jan-Olof Blomberg, kunde vara 

med. Han är också KPR-ledamot i Borlänge.  

Konferensen är en del av verksamheten inom ”Koll på läkemedel”. Detta är en 

flerårig verksamhet för att förbättra äldres läkemedelsbehandling. Nyligen har 

regeringen anslagit ytterligare en miljon kronor för att under 2014 genomföra 

regionala konferenser med KPR-ledamöter så att de blir insatta i problemen och 

kan engagera kommunerna för bättre läkemedelsbehandling av äldre. 

Konferenserna genomförs gemensamt av SPF och PRO.  

Professor em. Arne Melander, SPF, och Sten Boström, PRO, är ansvariga. 

 

Bakgrunden till projektet Koll på läkemedel var TV-programmet om en äldre 

kvinna, Gulli Johansson, som på grund av felmedicinering var döende. I det 

skeendet tog man bort alla mediciner varpå kvinnan återvände till livet och 

kunde fara hem. En del av projektpengarna har använts till att ta fram 

broschyrer; ”Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling” och 

”Kloka frågor om äldres läkemedelsbehandling att ställa i sjukvården”. ”Okloka 

listan” omfattar läkemedel som enligt Socialstyrelsen bör undvikas vid 

behandling av äldre. 

I ”Kloka rättigheter …….”finns en sammanfattning:  

De som är 75 år och äldre och har fem eller fler läkemedel bör utnyttja sina 

rättigheter nästa gång de besöker vårdcentralen genom att begära att  

1. Få en enkel läkemedelsgenomgång 

2. Få ett skriftligt besked om resultatet 

3. Inte få några olämpliga läkemedel 

4. Få en läkare som tar ansvar för alla deras mediciner 

5. Få boka tid för att diskutera de kloka frågor som gäller den personen 

Studiehandledning finns till de båda skrifterna. 
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Inför konferensen hade jag intervjuat Falu kommuns medicinskt ansvariga 

sjuksköterska, MAS. Inom vård-och omsorgsboendena följer man 

socialstyrelsens bestämmelser som omfattar enkel läkemedelsgenomgång, vid 

behov en fördjupad läkemedelsgenomgång och att en läkemedelsberättelse 

lämnas till patienten med en aktuell läkemedelslista. 

 

En lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso-och 

sjukvården i Falun har träffats och samverkansparter är landstinget Dalarna, 

Falu Vårdcentral och Falu kommun. Där sägs att läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras enligt riktlinjer från läkemedelskommittén. 
 

Statistik från Socialstyrelsen visar dels andel av befolkningen 80+ med fler än 

tio olika läkemedel på recept dels andel av befolkningen 80+ med olämpliga 

läkemedel. De kommuner i Dalarna som ligger sämst till i fråga om antalet 

läkemedel är Orsa, Avesta och Säter och när det gäller olämpliga läkemedel är 

det Orsa, Hedemora och Borlänge. Orsak kan vara att alltför många läkare är 

inblandade och att journalsystemet ännu inte är gemensamt. Sedan år 2010 visar 

statistiken förbättring i de flesta kommuner i Dalarna. 

Utbyte av förskrivna mediciner, s.k. generiskt utbyte, är ett problem, särskilt 

för de som har många läkemedel. Utbytet ska ske till medicinskt likvärdig 

produkt men det kan vara olika färger, former och storlekar på det billigare 

medlet. Läkemedelsutbytet görs för att spara pengar, d v s varken samhället eller 

patienten ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. 8 miljarder sparas 

genom att det för tillfället billigaste läkemedlet expedieras. Till patienter över 75 

år får utbyte göras högst en gång under ett recepts giltighetstid. 

 

Rätt läkemedel till rätt individ vid rätt tillfälle är ledorden. 

 
”Vad gör vi när vi kommer hem” var den sista punkten på dagens program. För 

Faluns del önskar jag att  

• MAS kommer till nästa KPR-möte och rapporterar om resultaten av 

läkemedelsgenomgångarna i vård-och omsorgsboendena. 

• Apotekare inbjuds till månadsmöte 

• Delmål ställs upp för att förbättra statistiken i Falun 
 

 

Falun den 4 november 2014 

 

Margareta Dunkars 


