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Remissvar ang. förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Famna delar Socialstyrelsens uppfattning om att god och säker användning av
läkemedel är en av de största utmaningarna i patientsäkerhetsarbetet och
välkomnar därför en skärpt reglering, såsom föreslås i remissen.
Vi uppfattar ändringarna i föreskrifterna och allmänna råden, som
ändamålsenliga och tydliga med utgångspunkt från patienternas behov.
De enda synpunkter vi vill föra fram gäller detaljerna i när
och av vem läkemedelsgenomgång skall göras; 5a kap. Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse 2§:
I punkt 2 anges att det ska göras vid nybesök hos läkare i öppenvård. Vi undrar
om det är rimligt att detta gäller nybesök inom alla specialiteter. Vid nybesök
hos specialist avseende ett väl avgränsat problem t.ex. hudförändring eller
hörselnedsättning, kan det vara ett dåligt resursutnyttjande och till och med en
patientsäkerhetsrisk om vederbörande specialist har hög spetskompetens men
smalare kompetens i allmänmedicin.
Omvänt innebär punkt 1-4 att en patient som inte gör några nybesök under en
längre tid inte kommer att omfattas av läkemedelsgenomgång. Då nybesök
endast avser det första besöket hos en vårdgivare i en vårdprocess kan en
patient ha träffat en rad olika läkare och ha haft många vårdkontakter, som ökar
risken för läkemedelsfel, utan att omfattas av föreskrifterna. Vi föreslår därför
att de bör kompletteras med en föreskrift om att husläkare ska erbjuda en
läkemedelsgenomgång till patienter över 75 år, som är ordinerade minst fem
läkemedel med ett visst intervall, om detta inte har tillgodosetts på annat sätt.
I sitt arbete med att ta fram underlag till remissvaret har Famna haft kontakt
med några av medlemsorganisationerna som bedriver hälso- och sjukvård;
Ersta Diakoni/Ersta sjukhus, Hospice Gabriel och Psoriasisföreningen i
Stockholms län.
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