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Säkrare läkemedelsanvändning bland 
personer med polyfarmaci genom 
farmaceutisk rådgivning

• Läkemedel är den vanligaste behandlingen
• Ca 3000 personer dör årligen pga fel i läkemedelshantering
• Polyfarmaci (>5 fasta läkemedel) är vanligt bland äldre

AP1: Direkta observationer
AP2: Intervention
AP3: Kvalitativ utvärdering 



Direkta observationer – time and motion

Work
Observation
Method
By
Activity
Timing 

En metod och verktyg för att samla in 
data för att mäta hur farmaceuter
använder sin tid och vem de 
kommunicerar med.



Datainsamling

Med vem? 

Vilken arbetsuppgift? 

Var på apoteket? 

Hur?

Avbrott och multitasking 





Direkta observationer - behovsinventering

Syfte: Att undersöka vad som 
diskuteras angående läkemedel 
under en konsultation

https://vardochhalsa.se/levnadsvanor-motiverande-samtal/

https://vardochhalsa.se/levnadsvanor-motiverande-samtal/


Lennart, 77 år



Oöverensstämmelser i läkemedelslistor
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Presentation Notes




Missförstånd 



Medbestämmande??
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Medbestämmande??



Bristfällig information/kommunikation



Hot mot patientsäkerheten 
Ingen gemensam bild
Otillräcklig information till patienter om LM ang hur, när och varför
?Är årliga kontroller tillräckligt



Vägen vidare
Längre konsultationer/tätare kontakt
Digitala lösningar
Kliniska farmaceuter



Kliniska farmaceuter på HC

• Videomöte vid utskrivning (sjukhus-primärvård)
• Läkemedelsgenomgånger av kliniska farmaceuter på HC

• När?
• Hur?
• Uppföljning?



Vägen vidare (i Norge)

• Klinisk farmaceut i hemtjänsten
• LMG inom 72 h
• Hembesök



Tack för uppmärksamheten!

Elin Lehnbom
elin.lehnbom@uit.no
+47 920 96 663
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