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Läkemedelsförskrivning – uppföljning av granskning 
från 2017   
 

Regionens revisorer har enligt Kommunallagen ansvar för att genomföra 

årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag 

och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstra-

tegi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera 

på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör 

revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 

2022” har revisorerna aktualiserat en uppföljning av granskningen av dåva-

rande landstingets läkemedelsförskrivning från 2017.   

Regionens, dåvarande landstingets, revisorer genomförde 2017 en gransk-

ning avseende landstingets läkemedelsförskrivning. Utifrån granskningens 

resultat rekommenderades dåvarande Landstingsstyrelsen att:  

• Fastställa mål och indikatorer för landstingets läkemedelsförskrivning 

utifrån fullmäktiges mål om ”inga vårdskador”  

 

• Följa upp antalet genomförda läkemedelsgenomgångar  

 

• Snarast säkerställa att det finns tillförlitlig statistik över landstingets 

läkemedelsförskrivning  

 

• Undersöka möjligheterna till ett ökat stöd för verksamheterna att ana-

lysera sin förskrivning av läkemedel  

 

Syftet har varit att följa upp granskningen av regionens läkemedelsförskriv-

ning från 2017. Den övergripande frågan har varit om Regionstyrelsen och 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvars-

områden, har tillsett att åtgärder vidtagits med anledning av de brister samt 

de förbättringsförslag som framfördes i granskningsrapporten avseende lä-

kemedelsförskrivning 2017. 
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Granskningen skulle ge svar på följande revisionsfrågor: 

 

• Finns fastställda mål och indikatorer för regionens läkemedelsför-

skrivning?  

 

• Sker uppföljning av antalet genomförda läkemedelsgenomgångar?  

 

• Finns en tillförlitlig statistik över regionens läkemedelsförskrivning? 

 

• Finns någon form av stöd för regionens verksamheter att analysera sin 

förskrivning av läkemedel? 

 

Svaren från Läkemedelscentrum på revisionsfrågorna ger vid handen att det 

i första hand är fortsatt utvecklingsarbete avseende de två sistnämnda revis-

ionsfrågorna, statistik över läkemedelsförskrivningen och stöd för verksam-

heten i arbetet med att analysera sin förskrivning av läkemedel som bör pri-

oriteras och där pågår också utvecklingsarbete.  

Utifrån den uppföljande granskningens resultat, är vår bedömning att vi har 

fått svar på de frågor som ställts, och av svaren att döma pågår utveckling i 

olika projekt inom området. Dock är inte alla rekommendationer uppfyllda 

som lämnades i den föregående granskningen från 2017.   

 

 

Ingela Wretling   Kristina Bengtsson Nilsson  
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