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Område Läkemedel

Läkemedelsavstämning

En metod för att  säkra en aktuell läkemedelslista till patienten
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Konsekvenser av inaktuella läkemedelslistor

Inaktuella läkemedelslistor kan orsaka

• Oönskade läkemedelseffekter 

• Brister och fel vid förskrivningen

• Felmedicinering

• Bristande följsamhet till ordinerad behandling 

• Läkemedelsbiverkningar

8 av 10 patienter hade minst en avvikelse mellan aktuell 

medicinering och ordinationer i journalens läkemedelslista.

Anders Ekedahl et al, Mycket vanligt med fel i läkemedels- och receptlistorna, Läkartidningen 20-21 2012
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En korrekt läkemedelslista är en grundförutsättning för en 

säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

Läkare

För att kunna bedöma

• Patientens tillstånd

• Behandlingseffekter

• Risker med behandling

• Biverkningar

Patient

För att säkert veta

• Vilka läkemedel?

• Varför?

• Hur?

• När?
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När ska läkemedelsavstämning göras?

När läkemedel ordineras ansvarar förskrivande läkare för att en läkemedelsavstämning 

genomförs

Läkemedelsavstämning genomförs vid

• Öppenvårdsbesök

• Inskrivning i  vårdboende

• Påbörjande av hemsjukvård

• Misstanke om läkemedelsrelaterade problem



5

Arbetsgång läkemedelsavstämning?
När patienten sköter sina  läkemedel själv/ anhörig sköter

Viktiga källor:

• Patient eller närstående

• Vårdcentralens/mottagningens läkemedelslista

• Läkemedelsförteckningen

• Nationella patientöversikten, NPÖ

• Utskrivningsinformation

Ta fram en aktuell läkemedelslista

• Vilka läkemedel är ordinerade och 

varför?

• Vilka läkemedel används?

• Tas receptfria läkemedel eller 

naturläkemedel?

Uppdatera i journalen

• En aktuell 

läkemedelslista 

• Eventuella 

förändringar och 

anledning

Skriv ut och ge berörd/a en 

uppdaterad läkemedelslista

När kommunen har läkemedelsansvaret
Viktiga källor:
• PASCAL (ordinationsverktyg för dosdispenserade läkemedel)

• Kommunens ordinationsunderlag

• Vårdcentralens läkemedelslista; signerad

• Utskrivningsinformation



6

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 personalen har tillgång till Nationella patientöversikten och Pascal genom att ge dem 

medarbetaruppdrag.

• Skicka gärna med foldern ”Mina mediciner ” med kallelsen och förklara varför den ska fyllas inför 

besöket och att den ska tas med på besöket.

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

