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Område Läkemedel

Läkemedelsavstämning

En metod för att  säkra en aktuell läkemedelslista till patienten
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Område Läkemedel

Läkemedelsavstämning
- ett första steg

INSKRIVNING UTSKRIVNINGVÅRDTID

Läkemedelsavstämning

Aktuell läkemedelslista

Läkemedelsgenomgång
(för utvalda)

Individualiserad behandling

Utskrivningsinformation med 

läkemedelsberättelse

Info till patient och nästa 

vårdform
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Konsekvenser av inaktuella läkemedelslistor

Inaktuella läkemedelslistor kan orsaka: 

• Oönskade läkemedelseffekter 

• Brister och fel vid förskrivning

• Felmedicinering

• Bristande följsamhet till ordinerad behandling

• Läkemedelsbiverkningar1

Vid förskrivning i slutenvård identifieras avvikelser i läkemedelslistan hos 63-84 % av patienterna2,3

I genomsnitt identifieras 1,7 -2,8 avvikelser per patient2,3

1. Anders Ekedahl et al 2012, Mycket vanligt med fel i läkemedels- och receptlistorna, Läkartidningen 20-21 2012

2.Hellstrom LM, Bondesson A, Hoglund P, Eriksson T. Errors in medication history at hospital admission: prevalence and predicting factors. BMC clinical pharmacology. 2012;12:9. 

3. Norrman M. Identifiering av överföringsfel och läkemedelsrelaterade problem hos patienter inskrivna på  ortopedavdelningarna i Lund. Examensarbete Uppsala Universitet, 2009. 

4. Ohlsson A, Tunér K, Donnevik A, Kvalitetsmätning av avvikelser vid avstämning av aktuell läkemedelslista vid inläggning i slutenvård, projekt Hälsostaden Ängelholm. Rapport 2014



4

Område Läkemedel

En korrekt uppdaterad läkemedelslista är en 

grundförutsättning för att kunna bedöma 

• Patientens tillstånd 

• Behandlingseffekter

• Risker med behandling

• Biverkningar
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Område Läkemedel

När ska läkemedelsavstämning göras?

Vid inskrivning i slutenvård påbörjas läkemedelsavstämningen snarast, 

men senast under första vårddygnet

Huvudansvaret har ansvarig läkare på den avdelning där patienten vårdas
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Hur görs en läkemedelsavstämning?
När patienten sköter sina  läkemedel själv/ anhörig sköter

Viktiga källor:

• Patient eller närstående

• Läkemedelsförteckningen

• Vårdcentralens läkemedelslista; signerad

• Nationella patientöversikten, NPÖ

Ta fram en aktuell läkemedelslista

• Vilka läkemedel är ordinerade och 

varför?

• Vilka läkemedel används?

• Tas receptfria läkemedel eller 

naturläkemedel?

Uppdatera i journalen

• Aktuella ordinationer i 

Melior

• Eventuella förändringar 

och anledning

Aktuell läkemedelslista i 

utskrivningsinformation ges till 

patient vid utskrivning 

När kommunen har läkemedelsansvaret
Viktiga källor:

• PASCAL (ordinationsverktyg för dosdispenserade läkemedel)

• Kommunens ordinationsunderlag

• Vårdcentralens läkemedelslista; signerad
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Område Läkemedel

”Mina sparade recept”

Observera

Apotekens lista ”Mina sparade recept”

är inte en lista över vilka läkemedel patienten 

faktiskt tar.

Visar vad patienten har på e-recept

• Kan innehålla recept som inte längre är aktuella 

• Kan sakna recept på läkemedel som patienten 

har hemma

• Kan innehålla recept med felaktig dos om 
ändring skett efter att receptet skrevs
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Hjälp och stöd 

• Se till att ha tillgång till Nationella patientöversikten och Pascal. 

• Uppmana patienten att fylla i listan ”Mina mediciner” och ta med sig den när hen besöker sjukhuset.

Klicka här:

Nationella patientöversikten

Pascal*

Broschyren ”Mina mediciner”

SKR- Patientsäkerhet/riskområde

* Ordinationsverktyg för dosdispenserade läkemedel

Observera, länkarna är endast aktiva i bildspel

http://vardgivare.skane.se/it2/it-stod-och-tjanster-a-o/nationell-patientoversikt-npo
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pascal/
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/patientinformation/broschyr---mina-mediciner/
https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomraden.4493.html

