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Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bilderna är framtagna av Område Läkemedel, senast reviderade april 2020, och ska användas i oförändrad form dvs justering av bilderna/innehållet är inte tillåtet. Uppkommer önskemål om att en använd presentationsfil ska vidarebefordras – glöm inte att alltid PDF:a filen innan den skickas!
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Läkemedelsgenomgång
- ett andra steg

INSKRIVNING VÅRDTID UTSKRIVNING

Läkemedelsavstämning

Aktuell läkemedelslista

Läkemedelsgenomgång
(för utvalda)

Individualiserad behandling

Utskrivningsinformation med 
läkemedelsberättelse

Info till patient och nästa vårdform
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Konsekvenser av icke-optimal läkemedelsanvändning

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

På skånska medicinavdelningar identifieras läkemedelsrelaterade problem hos 65-100% 
av patienterna1-3.

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. Bondesson A, Eriksson T, Kragh A, Holmdahl L, Midlov P, Hoglund P. In-hospital medication reviews reduce unidentified drug-related problems. Eur J Clin Pharmacol. 2013;69(3):647-55.
2. Bergkvist Christensen A, Holmbjer L, Midlov P, Hoglund P, Larsson L, Bondesson A, et al. The process of identifying, solving and preventing drug related problems in the LIMM-study. Int J Clin Pharm. 
2011;33(6):1010-8.
3. Torisson G, Minthon L, Stavenow L, Londos E. Multidisciplinary intervention reducing readmissions in medical inpatients: a prospective, non-randomized study. Clinical interventions in aging. 2013;8:1295-304.



4

Olika typer av läkemedelsgenomgångar

Basal

• Majoriteten av patienterna

• ”Enklare” läkemedelsgenomgång

• Patienter > 65 år som behandlas med 
läkemedel, senast i samband med 
utskrivning från sjukhus

• Ska göras vid varje läkarbesök, av alla 
läkare

Tvärprofessionell

• Framförallt multisjuka äldre

• Fördjupad läkemedelsgenomgång

• Slutenvårdspatienter 75 år och äldre 
med fem eller fler läkemedel*

• Tillsammans med apotekare/ 
geriatriker/ klinisk farmakolog/ 
certifierad läkare

* På enheter tillhörande: allmän internmedicin/ närsjukvård eller motsvarande, geriatrik, neurologi, infektion, ortopedi samt psykiatrisk 
heldygnsvård. Även patienter på andra enheter kan efter remiss få en tvärprofessionell 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
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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/


8

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

Studerade effekter av tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar  
• Bättre kvalitet i läkemedelsbehandlingen1,2

• Färre problem relaterade till läkemedelsbehandlingen1,2

• Förväntat minskade läkemedelsrelaterade återinläggningar3

1. Hellstrom LM, Bondesson A, Hoglund P, Midlov P, Holmdahl L, Rickhag E, et al. Impact of the Lund Integrated Medicines Management (LIMM) model on medication appropriateness and drug-related
hospital revisits. Eur J Clin Pharmacol. 2011;67(7):741-52.
2. Bergkvist A, Midlov P, Hoglund P, Larsson L, Eriksson T. A multi-intervention approach on drug therapy can lead to a more appropriate drug use in the elderly. LIMM-Landskrona Integrated Medicines 
Management. J Eval Clin Pract. 2009;15(4):660-7.
3. Torisson G, Minthon L, Stavenow L, Londos E. Multidisciplinary intervention reducing readmissions in medical inpatients: a prospective, non-randomized study. Clinical interventions in aging. 
2013;8:1295-304.
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