
 

 

 

 

Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

 

Motion om att upphandla apotekarkompetens som 

kommunens olika äldreboenden vid behov kan 

begära hjälp av för genomgång av patienternas/de 

äldres mediciner. 

 
Redan 2002 - 04 - 15 väckte Danderydscentern i fullmäktige en 

motion om läkemedelsanvändningen på äldreboenden och sjukhem 

inom kommunen. 

 

Vi skrev bland annat ”Läkemedelsförbrukningen på olika äldreboen-

den har enligt tidningsuppgifter visat sig vara hög – i många fall 

alldeles för hög. Läkarna har kort tid för kontroll av patienterna och 

en del patienter har tidigare förskrivna mediciner som de fortsätter att 

ta. Det leder till att en del patienter har många olika sorters 

läkemedel. Det händer också att patienter tar, som de tror två olika 

läkemedel, men det råkar vara samma eftersom det är olika fabrikat 

med olika namn. Det har visat sig att patienter som har varit i så 

dåligt skick att de inte varit kontaktbara har piggnat till högst 

avsevärt när man satt ut stora delar av den medicinering de haft. Vi 

föreslog att kommunfullmäktige skulle initiera en kontroll av 

läkemedelsanvändningen på samtliga äldreboenden och sjukhem så 

att ingen boende är övermedicinerad.” 

 

Fullmäktige ansåg 2002 - 11 - 11 motionen besvarad med hänvisning 

till vad socialnämnden anfört i sitt yttrande. Socialnämnden skrev att 

nämnden delar motionärernas synpunkter på att det kan uppstå 

olägenheter för den enskilde om läkemedel ges i för stor omfattning 

med hänsyn till den boendes diagnos. Socialnämnden har för avsikt 

att vid kommande möte med beställarenheten vid NÖSO ta upp de 

synpunkter och förslag som aktualiserats i motionen.  

 

Vi återkommer nu i denna fråga. Det har framkommit att dessa 

problem med felaktig medicin och för stort läkemedelsintag inte blivit 

mindre med åren. Tvärtom! Skrämmande exempel har redovisats i 



massmedia. Vi har anledning tro att det inom Danderyd finns samma 

problem med detta som på andra håll.  

 

Ett fruktbart samarbete med apotekspersonal, som har särskild  

kompetens att bedöma hur olika mediciner samverkar och vilken 

effekt de har, har inletts på olika platser. Vi tror det skulle vara bra om 

Danderyd kunde upphandla apotekarkompetens som äldreboenden, 

sjukhem och eventuellt också hemtjänsten kunde anlita. Kommunen 

kan antingen upphandla den själv eller tillsammans med andra 

kommuner inom nordostsamarbetet. Enheterna får sedan själva avgöra 

om de önskar denna hjälp och kan vid behov anlita apotekaren enligt 

en fastställd taxa. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

besluta uppdra till berörda organ  

 

att upphandla apotekarkompetens som äldreboenden och 

sjukhem till en fastställd taxa vid behov kan anlita. 

 

Danderyd 2010 - 02 - 01 

 

 

Siv Sahlström (C) 

 

 

 


