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Hantering av läkemedelslistan
Gäller för: Hälso- och sjukvård
Definitioner
Läkemedelslista

Med läkemedelslista avses en aktuell förteckning över samtliga läkemedel som patienten ordinerats.
Förskrivare

En legitimerad läkare förutsätts kunna ta ställning till patientens samlade sjukdomstillstånd, inklusive
olika behandlingar, samt bedöma om tillgänglig information samt den egna kompetensen är
tillräcklig för att själv kunna agera. Därför avses med förskrivare i detta dokument endast läkare.
Läkemedelsordination

Ordination som avser läkemedelsbehandling innebär förutom beslut om läkemedelsbehandling också
ansvar för plan för uppföljning och avslutning av behandling.
Ändring i pågående läkemedelsordination

Samtliga ändringar av pågående läkemedelsordination innebär att ett nytt beslut om
behandling fattas och innebär en ny läkemedelsordination. Det gäller till exempel beslut om
ändrad dosering eller administrationssätt, ändrad behandlingstid inklusive förnyelse av
recept, avslutad behandling och/eller beslut om en förändrad uppföljning av behandlingen.
Bekräftande läkemedelsordination

Innebär dokumentation av oförändrad behandling, behandlingstid och uppföljning av
behandling med läkemedel för vilken en annan läkare har ansvar. En bekräftande
läkemedelsordination innebär inte att behandlingsansvaret övertas, men att förskrivaren tagit
ställning till om behandlingen är ändamålsenlig och säker vid patientens aktuella hälsotillstånd.
Läkemedelslistan – ett gemensamt ansvar








Alla förskrivare ansvarar för att patientens läkemedelslista är aktuell efter varje vårdkontakt
(där läkemedel har relevans för vårdkontakten).
Förskrivaren är ansvarig för sin ordination.
Förskrivaren är ansvarig för att aktuell ordination är lämplig utifrån patientens aktuella
hälsotillstånd samt mot bakgrund av tillgänglig historik.
Förskrivaren är ansvarig för att pausa ordinationer som är olämpliga utifrån patientens
aktuella hälsotillstånd.
Läkemedelslistan är en del av journalen.
Det är ett gemensamt ansvar att hålla läkemedelslistan aktuell.

Titel

Dokumentid

Version

Giltig t.o.m.

Sida

Hantering av läkemedelslistan

RIK-14956

4

2023-09-06

1 (2)

Ordination









Innan ordination av ett läkemedel sker ska förskrivaren ta reda på aktuell medicinering
inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel. Det behövs för att ta ställning till hur
övrig medicinering påverkar ordinationen. Om inget hinder för intag föreligger, registreras
receptfria läkemedel och naturläkemedel som ”Egenmedicinering”.
Tidsbegränsade ordinationer ska förskrivas så att läkemedlet automatiskt sätts ut från
läkemedelslistan efter behandlingstiden.
Om patienten har dosdispenserade läkemedel ska läkemedelslistan vara aktuell i både
Cosmic och Pascal, det vill säga stämma överens avseende receptförskrivna läkemedel.
Läkemedel som patienten är ordinerad och som rekvireras till vårdenheten ska inte föras in i
Pascal.
Det är viktigt att i journalen ange när ordinationen ska följas upp och av vem eller vilken
enhet. Om uppföljning av läkemedelsbehandling ska göras av förskrivare på annan enhet än
där den ordinerats, ska remiss skickas.
När inneliggande patienter själva ansvarar för att ta sina läkemedel ska det registreras i
läkemedelsmodulen som ”självadministrering”.

Ordination av annan förskrivare/vårdgivare





Läkemedel som patienten ordinerats av annan förskrivare eller vårdgivare (exempelvis privat
vårdgivare eller annan region) ska registreras i läkemedelslistan. ”Annan ordinatör” anges då
i ordinationen. Det är att betrakta som en ”bekräftande ordination”.
Vid förnyelse av recept som tidigare utfärdats av annan förskrivare övertas det
medicinska ansvaret för ordinationen.
Om behandlingsansvar ska ligga hos annan förskrivare eller vårdenhet ska patienten hänvisas
dit för förnyelse av recept.

Ändring eller utsättning av ordination





Vid en ändring eller utsättning av pågående ordination övertas behandlingsansvaret.
Ändringen samt orsak noteras i journalen under sökordet Läkemedelsförändring.
Läkemedel som patienten själv valt att sluta använda eller avser sluta använda ska sättas ut
från läkemedelslistan. Vid tveksamheter om det är medicinskt lämpligt att avsluta behandling
ska ansvarig förskrivare kontaktas.

Skriftlig läkemedelslista






En aktuell skriftlig läkemedelslista ska ges till alla patienter efter varje vårdkontakt där
läkemedel har relevans för aktuell vårdkontakt.
I samband med utskrivning efter ett vårdtillfälle, ska även en läkemedelsberättelse skickas
med patienten, se riktlinje Läkemedelsberättelse. Den ska innehålla information om alla
läkemedelsförändringar som skett under vårdtiden.
För patienter i kommunal hemsjukvård eller i särskilda boenden där sjuksköterska övertagit
läkemedelsansvar ska läkemedelslista från Cosmic tillhandahållas vårdgivaren.
För patienter med dosdispenserade läkemedel skrivs läkemedelslistan ut via Cosmic efter
att den stämts av mot Pascal. Pascal är enbart en lista över aktuella recept - inte en
förteckning över patientens samtliga ordinerade läkemedel eller en journalhandling.

Dokumentet är utarbetat av: Jessica Hjert Clas Lundgren, Lisa Sprengel, Veronica Aronsson, Evelina
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