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2 Inledning 

2.1 Handlingsplanens syfte och innehåll 
Läkemedel är en viktig behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. Det är angeläget att 

patienterna får tillgång till rätt läkemedel vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Fel använt läkemedel kan 

leda till irreversibla skador, eller i sämsta fall att patienten avlider. Läkemedelskostnaden är dessutom 

en av de största utgifterna i Regionen.  

 
Syftet med handlingsplanen är att beskriva mål och aktiviteter för den långsiktiga inriktningen för 

arbete inom läkemedelsområdet för Region Jämtland Härjedalen.  

 

Handlingsplanen arbetar med kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, ökad patientsäkerhet, jämlik 

vård, minimal miljöpåverkan med strävan mot en god och stabil ekonomi. Planen baseras på den 

nationella läkemedelsstrategin NLS, Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering inom hälso- 

och sjukvård HSLF-FS 2017:37 samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS, Patientsäkerhetslagen SFS 

2010:659.  

2.2 Ansvarig för genomförande  
• Verksamhetschefer 

• Hälso- och sjukvårdsdirektör 

2.3 Tidsplan 
2021-2022 

3 handlingsplanens Mål   
• Effektiv och säker läkemedelsanvändning 

• Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

• Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 
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4 aktiviteter för att nå målen 

4.4 Mål: Effektiv och säker läkemedelsanvändning 
Aktivitet Målgrupp Mätetal Tidsplan Ansvarig för 

genomförande 
Kontaktperson 

Minska användningen av olämpliga 
läkemedel till äldre. 

Förskrivare Minska DDD/TIN över 80 år 2021 Verksamhetschef Läkemedelsstrateg 

Säkerställa att HSLF-FS 2017:37 och 
övergripande läkemedelsrutiner 
tillämpas i verksamheten. 

Enhetschef Andel inskickade narkotikakontroller enligt rutin 
till central funktion ska vara minst 90% 

2021-2022 Verksamhetschef Läkemedelsstrateg 

Säkerställa att alla patienter har tillgång 
till en komplett läkemedelslista. 

Enhetschef 70 % av patienter med vårdtillfälle under 
perioden ska ha fått läkemedelsberättelse i 
samband med utskrivning från slutenvård.   

2021 Verksamhetschef Läkemedelsstrateg 

Införa en säkrare och tydligare 
dokumentation av ordination och 
administrering av läkemedel. 

Förskrivare och 
sjuk-sköterskor 

Andel mottagningar där elektronisk 
läkemedelslista (utdelningsvy) är 
implementerad. (Mål 90%) 

2021 Verksamhetschef Läkemedelsstrateg 
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4.5 Mål: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 
Aktivitet Målgrupp Mätetal Tidsplan Ansvarig för 

genomförande 
Kontaktperson 

Kostnadsmedvetna val vid förskrivning 
(verktyg: ordinationsmallar, information 
och utbildning från Läkemedelsenheten) 

Förskrivare Kostnadsutvecklingen (i procent, %) för 
förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel 
ska vara i nivå med nationella utvecklingen. 

2021 Verksamhetschef Läkemedelsstrateg 

Minskad antibiotikaförskrivning  Förskrivare Minskat antal förskrivna antibiotikarecept per 
tusen invånare, till mindre än 250 recept/TIN. 

2021 Verksamhetschef Ordförande Strama 

Minskad förskrivning av diklofenak Förskrivare Minskat antal förskrivna recept per tusen 
invånare, jämfört med 2020. 

2021 Verksamhetschef Läkemedelsstrateg 
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5 Uppföljning 
Aktiviteter i de övergripande handlingsplanerna följs upp i tertilrapport, delårsrapport och årsbokslut utifrån 
ordinarie uppföljning för Stratsys.  
Övergripande handlingsplan läkemedel följs dessutom upp tre gånger per år i styrgrupp läkemedel. 

 
 


