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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-07 

Motion om läkemedelsavvikelser 

INLEDNING 

Dnr 2012/153 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 21 juni med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en konsekvensanalys gällande felhantering av läkemedel i 
äldrevården i Sala, samt att ett åtgärdspaket presenteras av tjänstemännen i syfte 
att minska felen i läkemedelshanteringen, speciellt sommartid. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/123/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/123/2, yttrande VON§ 146 
Bilaga KS 2013/123/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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SAlA Bilaga KS 2013/123/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om läkemedels avvikelser 
Mathias Goldkuhl (M) inkom den 21 juni med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en konsekvensanalys gällande felhantering av läkemedel i 
äldrevården i Sala, samt att ett åtgärdspaket presenteras av tjänstemännen i syfte 
att minska felen i läkemedelshanteringen, speciellt sommartid. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden. 

Under semestertiden är det många vikarier inom vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter. Vikarierna har olika erfarenhet och kunskap. sjuksköterskorna 
undervisar all personal i läkemedelshantering innan de skriver ut en delegering på 
läkemedel. Om sjuksköterskan bedömer att någon inte klarar av att ha delegering så 
skriver hon inte heller ut någon. En delegering kan också bli indragen om det visar 
sig att någon i personalen inte klarar av uppdraget. Alla läkemedelsavvikelser 
redovisas i ett avvikelsesystem. Från och med 2013 kommer det ur detta system att 
göras en sammanställning en gång i månaden, istället för som tidigare en gång per 
år. 

Projektet ledningskraft, som innebär en bättre samverkan mellan landsting och 
kommun kring arbetet med de mest sjuka äldre, har gjort att Sala framgångsrikt har 
arbetat med läkemedelsgenomgångar. Detta arbete fortsätter och Mini Q kommer 
att införas i kommunen. Mini Q är ett nödvändigt !T-stöd som effektiviserar 
läkemedelsgenomgångar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

l (l} 
2013-04-28 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
per-olov.rapp@sala.se 

D1rekt: 0224-74 7100 



~~ SALA Bilaga KS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2 O l 3 l l 2 3 l 2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

r:SALA I<OMMITli!~ l Kommunstvrelsens förvali\lmg 

Ink 2012 -12- 1 9 
2012-12-18 J~7~X:? j - A~+ ilaga -r-LSs L_,_· ---~ 

Dnr 2012/88 

VON§ 146 Motion angående läkemedelsavvikelser 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande med anledning av 
motion om läkemedelsavvikelser från Mathias Goldkuhl (M). 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012/86/1 

Monica Johansson föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



llmSALA 
~KOMMUN 

Information, stöd och utredning 
Monica Johansson 

Svar på motion angående läkemedelsavvikelser. 

Av de läkemedelsavvikelser vi har så är den absolut största delen att personalen 
glömmer att ge brukaren sina läkemedel någon av de tider under dygnet som 
brukaren har en ordination på läkemedel. 
Vi är medvetna om problemet och tar upp det på olika träffar med jämna mellanrum. 
Vi försöker också med olika insatser för att personalen ska påminnas att det är dags 
att ge någon läkemedel. (Larm på telefoner, extra signeringslistor och att personalen 
påminner varandra). 

Under semestertiderna är det många vikarier i våra verksamheter, de har olika 
erfarenheter och kunskaper. Det är mycket som är nytt som personalen ska komma 
ihåg. Vissa dagar finns det väldigt få av den ordinarie personalen på plats som kan 
påminna och stötta. 
sjuksköterskorna har en mindre bemanning under semesterperioderna och kan inte 
finnas på plats i lika stor utsträckning som under resten av året. 

sjuksköterskorna undervisar all personal i läkemedelshantering innan de skriver ut 
en delegering. Om sjuksköterskan bedömer att någon inte klarar av att ha delegering 
på läkemedel så skriver hon/han inte heller ut någon. En delegering kan också bli 
indragen om det visar sig att en personal inte klarar av uppdraget. 
En personal som känner sig osäker på arbetsuppgiften kan avsäga sig delegeringen. 
Alla läkemedelsavvikelser redovisas i avvikelsesystemet, där vi från och med 2013 
kommer att göra sammanställningar en gång i månaden med uppföljningar istället 
som nu en sammanställning en gång per år. 

Projektet ledningskraft som innebär en bättre samverkan mellan landsting och 
kommun kring arbetet med de mest sjuka äldre har gjort att Sala framgångsrikt har 
arbetat med läkemedelsgen omgångar. Detta arbete fortsätter och Mini Q kommer 
att införas i kommunen. Mini Q är ett användarvänligt IT -stöd som effektiviserar 
iäkemedeisgenomgångar. 

En konsekvensanalys och ett åtgärdspaket kan presenteras i början av 2013 då årets 
sammanställning är klar. 

1{1} 
2012-12-10 

SALA KOMMUN 
Vf:.rd- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-192 98 

va r d .och.omsorgsforvaltn in gen@sa la .se 
www.sala.se 

Monica Johansson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Information, stöd och utredning 
Monica.Johansson@sala.se 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kanslienheten 
Sofia Nilsson 

INTERNREM/55 

Motion om läkemedels avvikelser 

Ovanstående ärende lämnas till er för yttrande. 

vård- och omsorgsnämnden 

Remissvar lämnas till registrator på kansliet för diarieföring. 

l {l) 
2012-07-04 

DIARlEN R: 2012/153 
INTERNREMISS 

. SALA KOMMUN 
Vard- och omsorgsförvaltningen 

Ink. 2012 -07- O 4 
D . () f/{l{,~t) 
'~'J]/d. O ,.,{JUiarieptanbeteckn. 

Svar önskas senast 2012-09-19. Om du inte har möjlighet att svara inom utsatt tid, 
kontakta registrator snarast per telefon 55 102 eller e-post kommun.info@sala.se. 

Sofia Nilsson 

Registrator 

E.u 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Kanslienheten 
Sofia. Nilsson@ sala.se 

Direkt: 0224-551 02 



Bilaga KS 2013/123/3 

Motion 

läkemedels avvikelser 

Som ledamot i Vård och omsorgsnämnden så har jag uppmärksammat en 

ökning av läkemedels avvikelser under somrarna i äldrevården. Även om 

avvikelserna inte är högre än landets snitt så vill motionären visa att Sala är en 

föregångskommun i frågan. Motionären eftersöker i denna motion en 

undersökning som ska gå djupare in på varför dessa avvikelser ökar under 

denna del av året. Motionären efterfrågar också en konsekvensanalys i enlighet 

med motionen och ett påvisat åtgärdspaket för hur man minskar misstagen. 

Att: ta fram en konsekvens analys gällande felhantering av läkemedel i 

äldrevården i Sala 

Att: ett åtgärdspaket presenteras av tjänstemännen i syfte att minska felen i 

läkemedelshanteringen, speciellt under somrarna. 

~ / .~# , /IY ..... <~~~~-
Mathia' Goldkuhl (M) l 


