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Sammanfattning
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av hur regionen
arbetar med att undvika läkemedelskador i vården.
Av granskningen framgår att Regionstyrelsens och Driftnämnderna Hallands sjukhus
Närsjukvård interna kontroll avseende läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser inte i tillräcklig utsträckning säkerställer en ändamålsenlig och
patientsäker läkemedelshantering. Granskningen visar på bristande följsamhet till
upprättade rutiner samt att det inte går att fastställa att läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser genomförs i tillräcklig utsträckning.

Bakgrund
Syftet med granskningen var att ge underlag för en bedömning om Regionstyrelsen
samt driftnämnderna Hallands sjukhus och Närsjukvård har en tillräcklig intern
kontroll som säkerställer att läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser
utförs enligt regionens riktlinjer vilket ger förutsättningar för en ändamålsenlig och
patientsäker läkemedelshantering.
Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och Driftnämnderna Hallands sjukhus och
närsjukvården når varierande resultat när det gäller kvalitet inom läkemedel och
äldre. Att den interna kontroll avseende läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser inte i tillräcklig utsträckning säkerställer en ändamålsenlig och
patientsäker läkemedelshantering. Granskningen visar på framförallt bristande
följsamhet till upprättade rutiner samt att det inte går att fastställa att
läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser genomförts i tillräcklig
omfattning.

Revisorernas sammantagna bedömning är att regionstyrelsen och driftnämnderna
Hallands sjukhus och närsjukvård har styrning och uppföljning av
läkemedelsgenomgångar men att uppföljningen är otillräcklig då det saknas
uppföljningsmetoder att säkerställa att målgruppen omfattas av
läkemedelsgenomgångar. Vidare noteras att verksamheterna har upprättade rutiner
för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser men att rutinerna inte är
implementerande fullt ut verksamheterna.
Läkemedelsgenomgånga genomförs inte i tillräcklig utsträckning i verksamheterna.
Det saknas systematisk kontroll av om patienterna inom målgruppen fått en
läkemedelsgenomgång under 12 månader. Korta vårdtider anges som en orsak till att
läkemedelsgenomgångar inte genomförs på Hallands sjukhus. Vid korta vårdtider
säkerställer inte den specialiserade vården att läkemedelsgenomgångar genomförs i
närsjukvården.
Revisorernas rekommenderar att
 säkerställa att patienter inom den kommunala hälso- och
sjukvården(hemsjukvårdspatienter och särskilda boenden) får en
läkemedelsgenomgång i enlighet mot Socialstyrelsens föreskrifter bör
samverkansavtal mellan region och kommun förtydligas så att ansvaret för att
läkemedelsgenomgången verkligen genomförs blir tydliggjort.
 Uppföljning av läkemedelsgenomgångar behöver utvecklas från uppföljning av
antal genomförda läkemedelsgenomgångar till hur stor andel av målgruppen
som omfattas av en läkemedelsgenomgång
 Genom kvalitativ uppföljning utveckla innehållet i läkemedelsgenomgångar
och läkemedelsberättelser.
 Tydliggöra i vilken utsträckning och omfattning apotekarstöd kan finnas
tillgängliget i framför allt processen kring läkemedelsgenomgångar.
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Se över i vilka former kvalitativ uppföljning av läkemedelsgenomgångar kan
vara en del i exempelvis den årliga medicinska revisionen inom Vårdval
Halland eller i Läkemedelskommittén Hallands uppföljningsbesök.
Initiera en diskussion kring oklarheter i ansvarsområden i samverkansavtalet
mellan region och kommun inom Strategisk grupp för socialtjänst och
närliggande hälso- och sjukvård samt i annan relevant regional/kommunal
samverkan.
Utveckling av målgruppsrelaterad uppföljningen av läkemedelsgenomgångar
på övergripande nivå har påbörjats under hösten inom arbetet med
regiongemensamma månadsrapporter. Det bör vidare säkerställas att detta
måltal sedan kan brytas ner på vårdvalsenhetsnivå.
I samverkan med övriga förvaltningar se över resursfrågan för kliniska
apotekare samt hur uppdrag, organisation och finansiering ska vara utformad.
Viktigt att en sådan process inkluderar en översyn av ansvarsfördelning för att
maximera nyttoutfall och ta del av eventuell kostnadsbesparing.

Utöver detta tillkommer det regionövergripande arbetet enligt Region Hallands
patientsäkerhetsplan 2017-2020. I denna är ett prioriterat område att förbättra
läkemedelshanteringen i syfte att minska vårdskador genom följande insatser.
 Arbeta för att öka antalet läkemedelsavstämningar och
läkemedelsgenomgångar
 Arbeta för att öka antalet utskrivningsmeddelanden inklusive
läkemedelsberättelse med läkemedelsförändringar
 Ta fram underlag för att identifiera patienter med hög risk för
läkemedelsrelaterade problem som behöver läkemedelsgenomgångar.
Övriga uppgifter som framförts i revisionsrapporten och som rör verksamheternas
arbetsätt kring läkemedelshantering hanteras i respektive driftsnämnds yttrande.
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