
 

 

 

En granskning av  

läkemedelshantering för 
äldre 
Capire Consulting AB har på uppdrag av Ös-
tersunds kommuns förtroendevalda revisorer 
genomfört en granskning av läkemedelshante-
ring för äldre under ledning av Regionens revis-
ionskontor.  

Granskningen är samordnad med en gransk-
ning inom Region Jämtland Härjedalen. 

Det övergripande syftet med granskningen har 
varit att svara på om Vård- och omsorgsnämn-
den respektive Regionstyrelsen har en tillfreds-
ställande kontroll av att det finns en säker läke-
medelshantering för att upprätthålla en god- 
och säker vård för äldre inom hemsjukvården 
och särskilt boende. 

Lokala utvecklingsarbetet  
behöver förstärkas 
Östersunds kommun har enligt vår bedömning 
i huvudsak en tillfredsställande kontroll av att 
det finns en säker läkemedelshantering för att 
upprätthålla en god- och säker vård för äldre 
inom hemsjukvården och särskilt boende inom 
sitt ansvarsområde. Kommunen har dock an-
ledning att stärka det lokala utvecklingsarbetet 
för att nå uppsatta mål.  

 
Samarbetet bör fördjupas 
I kommunens arbete med en säker läkemedels-
hantering har sjuksköterskan på respektive en-
het en central roll för att säkerställa läkemedels-
hanteringen. Vår bedömning är att de arbetar 
utifrån gällande föreskrifter och kommunens 
egna riktlinjer. Samtidigt är det viktigt att för-
djupa samarbetet med Regionens läkare för att 
kunna uppnå målet att minska förekomsten av  
olämpliga läkemedel bland äldre. Läkemedels-
hantering för äldre behöver ses över och för-
bättras. 

 

 

 

 

  
 

 
Hög personalomsättning påverkar 
kompetensen  
Vår bedömning är att hanteringen av kompe-
tens vid läkemedelshantering inom kommunen i 
huvudsak sker på ett tillfredsställande sätt. Oro 
uttrycks dock för att personalomsättning och 
svårigheter att rekrytera kompetent vårdperso-
nal försvårar tillämpningen av regelverket och 
kan leda till otrygghet bland sjuksköterskorna 
vid delegering av läkemedelsuppgifter.  

 
Systematisk uppföljning sker i be-
gränsad omfattning 
Uppföljning av avvikelser sker lokalt. Konkret 
och systematiskt förbättringsarbete vad gäller 
säker läkemedelshantering sker, enligt vad som 
framkommit, i begränsad omfattning. Vår be-
dömning är därför att uppföljning och analys av 
läkemedelsrelaterade avvikelser sammantaget 
inte sker på ett systematiskt sätt i kommunen. 
 
 
 
 

 
 

Rapportsammandrag 
från kommunens revisorer 

Diarienummer:  
1642-2018 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienum-
mer 1642–2018 Rapporten kan även hämtas på:  
http://www.ostersund.se 
 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör   
063 - 14 75 28 
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