
1

Läkemedelsgenomgångar i primärvård

En strukturell och systematisk metod för att säkra en lämplig läkemedelsanvändning
- genom analys, uppföljning och omprövning av läkemedelsanvändningen 
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Läkemedelsgenomgång
- ett andra steg

LÄKEMEDELSAVSTÄMNING LÄKEMEDELSGENOMGÅNG

Steg 1

Aktuell läkemedelslista

Steg 2

Individualiserad behandling
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Konsekvenser av icke-optimal läkemedelsanvändning

Icke-optimal läkemedelsbehandling kan leda till: 
• Oönskade läkemedelseffekter 
• Obehandlad indikation
• Onödig läkemedelsbehandling

Läkemedelsrelaterade problem identifierades hos 84-93 % av äldre patienter i skånsk
primärvård1-2.

Minst 5% av besöken på akuten är läkemedelsrelaterade.
Motsvarande siffror för äldre är minst 40%.

Problem orsakade av läkemedel kostar lika mycket som läkemedelsbehandlingen i stort.

1. Milos V, Rekman E, Bondesson A, Eriksson T, Jakobsson U, Westerlund T, et al. Improving the quality of pharmacotherapy in elderly primary care patients through medication reviews: a randomised 
controlled study. Drugs Aging. 2013;30(4):235-46.
2. Lenander C, Bondesson Å, Viberg N, Beckman A, Midlöv P. Effects of medications in elderly patients; a cross-sectional study in swedish primary care. BMC Health Serv Res. 2018 Aug 7;18(1):616
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Olika typer av läkemedelsgenomgångar

Basal

• Majoriteten av patienterna

• ”Enklare” läkemedelsgenomgång

• Patienter > 65 år som behandlas med 
läkemedel, i samband med kontroll, 
som en naturlig del av rutinsjukvård

• Ska göras vid varje läkarbesök, av alla 
läkare

Tvärprofessionell

• Framförallt multisjuka äldre

• Fördjupad läkemedelsgenomgång

• Patienter > 65 år i eget boende med 
insatser från kommunal hemsjukvård 
rörande läkemedels användningen

• Patienter i kommunala vård- och 
omsorgsboenden för äldre

• Patienter remitterade för 
läkemedelsgenomgång
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Hur genomförs en läkemedelsgenomgång?

• Aktuell indikation?
• Effekt?
• Biverkningar?
• Olämpliga läkemedel?
• Dos anpassad till patient?
• Interaktioner?

• Aktuell läkemedelslista via 
läkemedelsavstämning

• Diagnoser
• Mät- och Lab värden: ex 

blodtryck, njurfunktion
• Symtom/besvär
• Följsamhet

1. Insamling av 
bakgrunds-
fakta

2. Identifiering 
av problem 
relaterade till 
läkemedels-
behandlingen 
samt förslag 
på åtgärder

3. Upprättande 
av beslut och 
åtgärdsplan

4. Utvärdering 
av genomförd 
förändring

ÖKAD KUNSKAP

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Hjälp och stöd 

Klicka här:

Doktorn frågar Doktorn-
Basal Läkemedelsgenomgång

Metodstöd för 
Basal Läkemedelsgenomgång

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång:

• Ta kontakt med klinisk apotekare, certifierad läkare, geriatriker eller 
klinisk farmakolog för farmakologiskt stöd vid läkemedelsgenomgången.

Observera länkarna är endast  aktiva i bildspel

https://www.youtube.com/watch?v=8ZiWCPYQdME
https://www.youtube.com/watch?v=8ZiWCPYQdME
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/lakemedelsgenomgangar/metodstod-och-riktlinjer/basal-lakemedelsgenomgang-2020.pdf
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet#10781
https://www.youtube.com/watch?v=8ZiWCPYQdME
https://www.youtube.com/watch?v=8ZiWCPYQdME
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Mer om läkemedelsgenomgångar

Klicka här:

Regional information om läkemedelsgenomgångar, 
Socialstyrelsens föreskrifter och tolkningsdokument

Observera, länken är endast aktiv i bildspel

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/
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Vinster med läkemedelsgenomgångar

Effekter av Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar
• Standardiserade och jämlika läkemedelsgenomgångar enligt evidens och 

beprövad erfarenhet

• Ökad tillgänglighet av farmakologisk expertkunskap

• Ökad kunskap om läkemedel och äldre

• Potential att förebygga risk för sjukhusinläggning

• Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i primärvård: 
I jämförelse med standard vård minskar andelen patienter med potentiellt 
olämpliga läkemedel och andelen patienter med polyfarmaci1

1. Milos V, Rekman E, Bondesson A, Eriksson T, Jakobsson U, Westerlund T, et al. Improving the quality of pharmacotherapy in elderly primary care patients through medication reviews: a
randomised controlled study. Drugs Aging. 2013;30(4):235-46.
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