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Läkemedel - kom ihåg!

Inskrivning (akut/planerad)
Gör enkel läkemedelsgenomgång och 
dokumentera aktuella läkemedel och 
informationskälla under sökord ”Aktuella 
läkemedel”. Vid oklarheter i läkemedelslistan 
ska detta tydligt framgå.

Sätt ut inaktuella ordinationer och dubbletter  
i ”aktuella ordinationer”.

Insättning av nya läkemedel 
Blåmarkera genom att bocka i rutan 
nyinsatt och ange aktuell indikation i rutan 
”Ordinationsorsak”.

Patient med dosdelade läkemedel 
Ordinera ordinationsmall ”Dospatient” i 
”Läkemedel” samt tänd ikon för dospatient 
(under menyn Läkemedel-Tänd/släck ikon 
för dospatient).

Under vårdtiden
Vid oklarheter i läkemedelslistan, 
slutför enkel läkemedelsgenomgång på 
avdelningen. Läkemedelsändringar och 
informationskälla dokumenteras under 
aktivitet ”Läkemedelsgenomgång enkel”. 

Läkemedelsändringar under vårdtiden 
Dokumentera läkemedelsändring och orsak 
under aktivitet ”Daganteckning”.

Insättning av nya läkemedel 
Blåmarkera genom att bocka i rutan 
nyinsatt och ange aktuell indikation i rutan 
”Ordinationsorsak”.

Utskrivning
Utskrivningsinformation till patient
Uppdatera läkemedelslistan och sätt ut 
inaktuella ordinationer. 

Läkemedelslista och utskrivnings-
information innehållande läkemedels-
berättelse lämnas till patient. 

Patient med dosdelade läkemedel 
Uppdatera även ordinationerna i Pascal. Skriv 
ut ”förteckning recept” och lämna till patient.

Utskrivningsanteckning 
• Dokumentera läkemedelsändringar under 
sökord ”Läkemedelsberättelse”. 

• Ange mål för läkemedelsbehandlingen 
samt när och av vem uppföljning ska ske. 

• Om inga läkemedelsändringar har gjorts 
under vårdtiden dokumentera även detta. 

• Dokumentera aktuella läkemedel under 
sökord ”Aktuella läkemedel”.

Vid överflyttning mellan VO
Dokumentera läkemedelsändringar under 
sökord ”Läkemedelsberättelse”. 

På mottagande enhet
Kom ihåg att nyinsatta läkemedel från 
föregående vårdenhet ska vara fortsatt 
blåmarkerade. Det gäller även vid 
överflyttning mellan olika sjukhus.

Mottagningsbesök
• Gör enkel läkemedelsgenomgång och 
dokumentera aktuella läkemedel och 
informationskälla under sökord ”Aktuell 
medicinering”. 

• Dokumentera läkemedelsändringar under 
sökord ”Bedömning och åtgärd”. Om inga 
ändringar har gjorts dokumentera även 
detta.

• Uppdatera läkemedelslistan och ge till 
patient.

Patient med dosdelade läkemedel 
Uppdatera även ordinationerna i Pascal. Skriv 
ut ”förteckning recept” och lämna till patient.

Lathunden baseras på rutinen: Läkemedelsgenomgång, 
enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse- Rutin 
för vårdavdelning och specialistmottagning i Region 
Gävleborg.  
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