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Interpellation  
till 
Äldrenämndens ordförande Ann-Marie Hedlund 
 
 

Om brister i medicinsk vård och behandling på särskilda boenden 

för äldre 
 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar i sin nyligen utkomna rapport ”Tillsyn av 

medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre” att det finns stora brister när det 

gäller läkemedelshantering, vård i livets slutskede, dokumentation och individuell bedömning. 

Boenden i 283 kommuner ingår i granskningen och IVO konstaterar att det finns brister i 

samtliga granskade kommuner.  

 

 

Vård i livets slutskede 

 

IVO konstaterar att det finns allvarliga brister kopplade till vård i livets slutskede. När vården går 

in i livets slutskede och palliativa insatser sätts in ska läkare hålla ett s.k. brytpunktssamtal med 

personen och/eller hens närstående. Resultatet från brytpunktssamtalet behöver vara känt av den 

personal som vårdar personen i livets slutskede. Därför är dokumentationen av samtalet viktig. 

I IVO:s granskning framkommer att av de personer som avlidit på boendena, har 8 av 10 inte ett 

dokumenterat brytpunktssamtal. 

 

1. Hur stor andel av avlidna personer på Jönköpings kommuns SÄBO har fått ett 

dokumenterat brytpunktssamtal? 

 

Den personal som sköter vården i livets slutskede måste kunna ta samtal med anhöriga och med 

den äldre och kunna möta deras reaktioner inför döden. Vänsterpartiet fick i samband med 

beslutet om VIP 2021-2023 gehör för förslaget att erbjuda utbildning i ”samtal inför döden” för 

personal som känner osäkerhet inför dessa samtal.  

 

2. Erbjuds denna utbildning och i så fall i vilken form? 

 

 

Läkemedel 

 

Läkemedelsanvändningen bland äldre personer är ett viktigt område. Känsligheten för läkemedel 

ökar till följd av både åldrande och sjukdom, och det är vanligt att äldre använder många 

läkemedel. De allra flesta som bor på SÄBO kan betecknas som multisjuka och har i snitt tio 

olika läkemedel. Läkemedelsbiverkningar riskerar leda till försämrad hälsa och livskvalitet och 

onödiga akuta inläggningar på sjukhus.  

 

Vilka läkemedel som boende på SÄBO har behöver kontinuerligt ses över för att uppnå god 

behandling och undvika risker. Journalgranskningen visar att det i hälften av fallen saknas en 



dokumenterad läkemedelsgenomgång. IVO:s granskning visar också att var femte person har 

läkemedel som bör undvikas. 

 

IVO konstaterar också andra brister i hanteringen av läkemedel på SÄBO. Det finns brister i 

vård- och omsorgspersonalens kunskap om läkemedel, läkemedelshantering och biverkningar att 

vara observant på. Sjuksköterskorna har ofta inte möjlighet att ge det stöd som skulle behövas vid 

delegering och uppföljning på grund av det stora antal boende de ansvarar för. 7 av 10 

sjuksköterskor uppger att det finns patientsäkerhetsrisker orsakade av detta. 

 

3. Hur stor andel av de boende på SÄBO i Jönköpings kommun har fått en dokumenterad 

läkemedelsgenomgång? 

 

4. Görs det någon uppföljning när nya läkemedel tillkommer?  

 

5. Hur många SÄBO-boende ansvarar en heltidssjuksköterska för i Jönköpings kommun? 

 

 

 

 

 

Julia Löf 

Vänsterpartiet 

 

 


