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Läkemedelsberättelse
Gäller för: Hälso- och sjukvård
Efter ett vårdtillfälle ska utskrivande läkare skriva en läkemedelsberättelse, som är en del av
utskrivningsmeddelandet. Blanketten lämnas till patient eller närstående i samband med hemgång.
Syftet med läkemedelsberättelsen är att öka patientens/närståendes kunskap om
läkemedelsbehandlingen samt att förbättra kommunikationen mellan slutenvården, öppenvården
och den kommunala vården.
Läkemedelsberättelsen ska innehålla information om vilka läkemedelsförändringar som gjorts under
vårdtiden och varför. Förändringar i läkemedelsbehandlingen kan spåras med hjälp av sökordet
Läkemedelsförändring. Funktionen Berättelse, som hittas under läkemedelslistan i Cosmic, kan också
användas för att få en sammanställning över läkemedelsförändringar gjorda under vårdtiden.
Funktionen ska dock inte användas för patientutskrift eftersom informationen inte presenteras på ett
patientvänligt sätt. Blanketten Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse finns under
Journal - Ny blankett i Cosmic.
Exempel på formuleringar i läkemedelsberättelsen:




Imdur tablett 30 mg dagligen har ökats till Imdur tablett 60 mg dagligen på grund av ökad
kärlkramp.
OxyContin tablett 10 mg har tagits bort då du inte längre besväras av smärta.
Kåvepenin tablett 1 g 3 gånger dagligen (antibiotika) är insatt mot lunginflammation för ytterligare en veckas behandling till och med 12/6.

Utskrivande läkare ska bedöma om läkemedelsberättelsen behöver föras över till annan vårdenhet,
till exempel allmänläkare eller sjuksköterska i kommunal hemsjukvård.
Om det finns kvarvarande läkemedelsrelaterade problem vid utskrivning är utskrivande läkare
ansvarig för att uppmärksamma patient/närstående eller ansvarig läkare på att detta bör följas upp.
Vid utskrivning från sjukhus ska patienten få läkemedelsberättelsen, en aktuell läkemedelslista och
information om




målen för läkemedelsbehandlingen
när uppföljning av behandlingen ska göras
vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen.
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