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Praktiska exempel:Praktiska exempel:

1.1. ADLADL--trappantrappan

2.2. SymtomskattningsskalanSymtomskattningsskalan

3.3. Andra exempel?Andra exempel?



ADLADL--trappan trappan –– ett gemensamt ett gemensamt 
språk för funktionsförmågaspråk för funktionsförmåga
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Symtomskattningsskalan

ett gemensamt språk för att

identifiera läkemedelsrelaterade symtom

som alla kan förstå



Uppdraget:

Utveckla ett instrument som kan användas i 
både landsting och kommun

Marianne Hedström, Regionförbundet Uppsala län

Bodil Lidström, Hemvårdsenheten för äldre och

Kerstin Hulter Åsberg, Landstinget i Uppsala län



Metod

Alla symtomskalor (8 stycken) insamlas
Totalt 41 olika symtom
Fördelas på olika problemområden
Svarsalternativen beslutas
Testningen kan börja



Testning i äldreboenden

Vårdpersonalen frågar efter symtom
Statistisk bearbetning av möjliga samband
Läkemedelsgenomgång av apotekare
Fungerar frågorna?
Troligt samband mellan läkemedel och 
symtom?



Symtom med 
troligt samband med läkemedel

Yrsel/ostadighet/falltendens
Trötthet/dåsighet
Orkeslöshet
Huvudvärk
Muntorrhet
Diarré



Symtom utan
troligt samband med läkemedel

Svettningar
Svårt att svälja
Hosta
Skakningar
Svårt att kissa
Ögonirritation/ögonbesvär



Nu finns bara 20 symtom kvar

Två boenden lottas till experiment- eller 
kontrollgrupp
Experimentgruppen får 
läkemedelsgenomgång och läkemedlen 
justeras
Ny symtomskattning efter 3 veckor
Har symtomen minskat mer i 
experimentgruppen?



Gemensamt språk underlättarGemensamt språk underlättar

Kommunikationen mellan boende Kommunikationen mellan boende 
och vårdpersonaloch vårdpersonal

Mellan vårdpersonal i boendet Mellan vårdpersonal i boendet 
och förskrivande läkareoch förskrivande läkare

Mellan vårdpersonal i kommun Mellan vårdpersonal i kommun 
och i landstingoch i landsting



Gemensamt språk Gemensamt språk 
för politiker?för politiker?

Gemensam vision?Gemensam vision?



Gemensamt uppdragGemensamt uppdrag

Hur ska ett uppdrag till Hur ska ett uppdrag till 
samverkan formuleras för att samverkan formuleras för att 
projektet ska lyckas?projektet ska lyckas?

Skillnad mellan projekt och Skillnad mellan projekt och 
ordinarie verksamhet?ordinarie verksamhet?

Underlättas samverkan av en Underlättas samverkan av en 
gemensam nämnd?gemensam nämnd?
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