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Sex av tio sjuksköterskor varnar för undermålig 
läkemedelshantering
Läkemedelshanteringen på Sveriges äldreboenden brister på flera områden och är inte 
patientsäker. Arbetet delegeras till vård- och omsorgspersonal som saknar behörighet och många 
patienter får skadlig medicin. Det visar en ny undersökning från Ivo.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat situationen på Sveriges särskilda boenden för 
äldre (Säbo) och konstaterar att det finns brister i samtliga granskade 283 kommuner. Ett 
bristområde är läkemedelshanteringen där var fjärde sjuksköterska uppger att de delegerar 
iordningställande av läkemedel i dosett till vård- och omsorgspersonal, som ofta saknar den 
kompetens som krävs och ofta har bristande språkkunskaper. 58 procent av de tillfrågade 
sjuksköterskorna ser säkerhetsrisker vid sådan delegering av läkemedelshantering.
– Brister i läkemedelshantering har länge varit ett stort problem, särskilt bland våra äldre multisjuka. 
Det är en stor säkerhetsrisk som leder till allvarliga konsekvenser, inte bara för de drabbade och 
deras anhöriga utan även för samhället i stort, säger Anders Segerström, vd iZafe Group.

Stor kostnad
Multisjuka äldre använder i snitt närmare tio läkemedel per dag och står för en stor del av 
akutintagen. Enligt Läkemedelsrådet är fyra av tio akutbesök i Sverige orsakat av felaktig 
läkemedelsbehandling. Det innebär en kostnad för samhället på 20 miljarder kronor per år. Ivos 
granskning visar också att var femte patient har läkemedel som bör undvikas bland äldre.
– Det handlar inte bara om allt mänskligt lidande och ekonomiska konsekvenser som orsakas av 
felaktig läkemedelshantering utan det har också arbetsmiljöpåverkande konsekvenser för många 
sjuksköterskor. Utöver deras redan pressade arbetssituation tvingas de ofta oroa sig för om 
medicineringen skett på ett korrekt sett, säger Anders Segerström.
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups 
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den 
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. 
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group 
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se
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