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Upprepad felförskrivning av läkemedel 

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 22 maj 2012 ett prin-
cipärende gällande upprepad felförskrivning av läkemedel. Med hänsyn till 
att felförskrivning kunde ske två gånger i samma vårdsituation ansåg för-
valtningen att händelsen var allvarlig och beslöt att begära skriftlig återfö-
ring i ärendet senast den 10 september 2012. 

Återföring 

Den medicinska chefen vid Carema hjärnhälsan AB har med anledning av 
detta principärende inkommit med en förklaring till händelsen. Aktuell ST-
läkare skulle förskriva ett läkemedel, men var slarvig och förskrev via läke-
medelsmodulen i journalsystemet ut fel medicin. Läkaren gjorde ett nytt 
försök att förskriva rätt medicin, men även denna gång gjordes en felför-
skrivning.  

Vidare framfördes att det inte finns något försvarligt i detta och att det är 
förkastligt och uppseendeväckande att händelsen ens var möjlig. Verksam-
heten har årligen ca 20 000 läkarbesök, varav många leder till läkemedels-
förskrivning, ofta med flera recept, dosrecept eller förnyade recept.  

Detta misstag har tidigare inte skett, eller i vart fall inte noterats. För att 
förhindra upprepning har aktuell läkare fått fördjupad kunskap i förskriv-
ning och läkemedelsbehandling. Inför varje nyanställning av läkare och 
sjuksköterskor ingår introduktion i journalsystemet Take Care. Datavana, 
kunskap om Take Care och e-recept är ett krav för att få arbeta vid Carema 
hjärnhälsan AB. 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringen och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till styrel-
sen för Carema hjärnhälsan AB 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till anmälaren 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för känne-
dom. 
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