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Elektronisk förskrivning blir huvudregel i maj 

Som ett steg i införandet av Nationella läkemedelslistan införs den 10 maj i år elektronisk förskrivning 
av recept som huvudregel. Det innebär att det endast kommer att vara möjligt att skriva recept på 
pappersblankett i vissa undantagsfall, som till exempel vid tekniska störningar eller när patienten har 
skyddsbehov.  
 

Alla verksamheter som, utöver dessa undantagsfall, har rutiner som innefattar förskrivning på 
receptblankett uppmanas att skyndsamt se över dessa. För råd kring övergång till elektronisk 
förskrivning kontakta Utveckling och användarstöd patientjournal, tel. 140 00, knappval 1.   
 

 

Tips: Använd sårvårdslistan 

När en patient har fått hjälp med sårvård från vården och ska fortsätta sköta om såret på egen hand 
kan det vara svårt för patienten att hitta samma typ av förband på öppenvårdsapotek som används 
inom vården. Terapigrupp egenvård har därför tagit fram sårvårdslistan som ger en överblick över 
vilken produkt inom vården som motsvaras av tillgängligt apotekssortiment. Genom att utgå från 
listan blir det lättare att guida patienten till att använda rätt typ av produkt.  
 

Det kan vara bra att tänka på att skicka med material till ett par omläggningar av såret samt att 
informera patienten om att vissa av produkterna på listan kan vara beställningsvaror på apoteken. 
 

 
 

Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Läkemedelsservice   

Läkemedelsservice (LMS) är en tjänst som erbjuds via läkemedelsförsörjningsenheten på 
sjukhusen i Torsby, Arvika och Karlstad. I Karlstad har 39 vårdenheter LMS, i Torsby har 10 
enheter tjänsten och i Arvika finns vi på 6 enheter. De enheter som har LMS får hjälp med att 
organisera sina läkemedelsförråd samt att ta fram enhetens bassortiment, beställa och packa 
upp läkemedel, kontroll av hållbarheter på de läkemedel som ingår i bassortimentet samt 
omfördelning av läkemedel för att minska mängden läkemedel som kasseras i regionen. 
Tjänsten bidrar till att frigöra tid för enhetens sjuksköterskor och minskar andelen läkemedel 
som kasseras. 
 

Varje enhet som har LMS har en namngiven farmaceut som fungerar som kontaktperson och denna 
farmaceut har huvudansvaret för tjänsten på enheten. En gång per år genomförs ett sortimentsmöte 
med varje enhet där aktuellt sortiment ses över och justeras baserat på statistik över vilka läkemedel 
enheten har beställt under året. Vid mötet deltar ansvarig farmaceut, avdelningschef, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig läkare.  

 

Kontakt: lakemedesforsorjningsenheten@regionvarmland.se eller tel. 151 40. 

 

Aktuella restnoteringar 
 

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt 
licensläkemedel. Ta del av den fullständiga informationen via Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. 

• Uppdaterat: Fortum pulver till injektion- och infusionsvätska 

• Uppdaterat: Kolkicin tablett 

• Utgående vara: Stesolid injektion  

Nästa vecka →  Sällansortiment i serviceförråden 

https://regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a3224bc/1625701463304/S%C3%A5rv%C3%A5rdslistan.pdf
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https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

