Rapportsammandrag
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Diarienummer:
REV 28/2018

En uppföljande granskning av
Läkemedel för äldre
På vårt uppdrag har Capire Consulting AB under ledning av Revisionskontoret genomfört en
granskning av läkemedelshantering för äldre.
Granskningen är samordnad med en granskning inom Östersunds kommun.
Det övergripande syftet med granskningen har
varit att svara på om Regionstyrelsen respektive
Vård- och omsorgsnämnden inom Östersunds
kommun har en tillfredsställande styrning och
kontroll av att det finns en säker läkemedelshantering för att upprätthålla en god- och säker
vård för äldre inom hemsjukvården och särskilt
boende.

Tillfredsställande kontroll saknas
Region Jämtland Härjedalen har som helhet
inte 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. Regionen
har tillsammans med kommunerna anledning
att stärka samverkan, särskilt på lokal nivå, för
en säkrare läkemedelshantering för äldre. Båda
parter har ett ansvar för att kalla till samordnad
individuell plan (SIP) för att säkerställa relevanta insatser för en säker läkemedelshantering
för äldre.

Socialstyrelsens indikatorer tilllämpas inte i första linjen
Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av
kvaliteten i äldres läkemedelsterapi tillämpas i
det centrala läkemedelsarbetet i Regionen, men
inte reguljärt i vårdens första linje. Vår bedömning är att Region Jämtland Härjedalen inte systematiskt och inte i vårdorganisationen som
helhet har tillämpat de aktuella indikatorerna
för att förbättra läkemedelshanteringen för
äldre.
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Brister i registrering av läkemedelsgenomgångar
Registrering av genomförda läkemedelsgenomgångar sker inte på anvisat sätt, varför det saknas möjligheter att göra uppföljningar och bedriva ett systematiskt förbättringsarbete inom
denna hantering.

Stora skillnader mellan hälsocentraler
Vår bedömning är att omfattningen av läkarmedverkan i kommunens äldrevård inte är tillfredsställande med hänsyn till de stora skillnader som råder mellan olika hälsocentraler.

Ofullkomlig IT-miljö

Vår bedömning är att det bedrivs ett proaktivt
patientsäkerhetsarbete, men att systematiken
hämmas av ofullkomligheter i IT-miljön och
skiftande kapacitet hos hälsocentralerna.

Bristande registrering

Förbättringsarbetet har hämmats på grund av
att data och statistik saknats. Det är en brist
som härrör från att registrering, särskilt från
hälsocentralernas sida inte fungerat tillfredsställande.
Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev/28/2018. Rapporten kan även hämtas på:
http://www.regionjh.se/Revisionsrapporter
För information, kontakta:
Viveca Asproth ordförande
070-3003705
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
063-147528

