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Granskning av läkemedelsförskrivning
Landstingets revisorer har för verksamhetsåret 2017 beslutat att genomföra
en granskning av landstingets läkemedelsförskrivning. Det övergripande
syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer
en ändamålsenlig och patientsäker läkemedelsförskrivning.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av EY. I rapporten
redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och
rekommendationer: Den sammanfattande bedömningen är att landstingsstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig och patientsäker läkemedelsförskrivning, men att det finns vissa utvecklingsområden.
I landstingets budget framgår att läkemedelsskador är en av de vanligaste
vårdskadorna. Trots det har landstingsstyrelsen inte fastställt mål eller indikatorer för arbetet med läkemedelsförskrivning utifrån landstingsfullmäktiges mål ”inga vårdskador”. Enbart en av de granskade verksamheterna
har konkretiserat hur man ska arbeta med att förhindra läkemedelsskador.
Vi bedömer sammantaget att det saknas en tydlig styrning av hur verksamheterna ska arbeta med läkemedelsförskrivning utifrån landstingsfullmäktiges mål om inga vårdskador.

Vi bedömer att landstingsstyrelsen på en övergripande nivå följer upp att
läkemedelsförskrivningen sker enligt fastställda riktlinjer och direktiv. Vi
anser dock att uppföljningen av antalet genomförda läkemedelsgenomgångar kan stärkas. Därtill har det saknats tillförlitlig statistik över landstingets läkemedelsförskrivning sedan den senaste uppdateringen av läkemedelsmodulen i landstingets journalsystem i april. Även i normalfallet beskrivs det som mycket tidsödande att ta fram statistik ur systemet och göra
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analyser av förskrivningen på verksamhets- och förskrivarnivå. Inom landstinget pågår ett arbete med att följa upp läkemedelsförskrivningen på landstingets vårdcentraler vilket vi bedömer som positivt. Verksamheterna inom
slutenvården uttrycker en önskan om motsvarande stöd.
Granskningen visar att läkemedelskommittén inte har upprättat någon verksamhetsberättelse sedan år 2012. Till följd av detta har landstingsstyrelsen
inte fått någon årlig rapport över kommitténs arbete i enlighet med kommitténs uppdragsbeskrivning.

Utifrån genomförd granskning rekommenderas landstingsstyrelsen:
•
•
•
•

Fastställa mål och indikatorer för landstingets läkemedelsförskrivning utifrån fullmäktiges mål om ”inga vårdskador”
Följa upp antalet genomförda läkemedelsgenomgångar
Snarast säkerställa att det finns tillförlitlig statistik över landstingets
läkemedelsförskrivning
Undersöka möjligheterna till ett ökat stöd för verksamheterna att
analysera sin förskrivning av läkemedel

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den
9 april 2018.
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