
 

Syftet med läkemedelsgenomgångar är att öka 

säkerheten och kvaliteten i läkemedels- 

behandlingen. 

 
En läkemedelsgenomgång utförs enligt struk- 

turerad och systematisk metod för analys, 

uppföljning och omprövning av en individs 

läkemedelsanvändning och görs i anslutning 

till ordinarie öppenvårdskontroll eller i sam- 

band med sjukhusvistelse. En läkemedels- 

genomgång börjar med, eller förutsätter att 

läkemedelsavstämning har gjorts. 

 
Den basala läkemedelsgenomgången utförs 

av ansvarig läkare, i dialog med patienten. 

 
Den tvärprofessionella läkemedelsgenomgång- 

en utförs av läkare, apotekare och sjuksköter- 

ska/kontaktperson, i dialog med patienten. 

 
En läkemedelsavstämning innebär att kartlägga 

patientens aktuella medicinering. Journalens 

uppgifter är ofta ofullständiga eller inaktuella. 

Vid en läkemedelsavstämning kan till exempel 

följande källor användas: 

• patientens/närståendes uppgifter, eventu- 

ellet mha medicinlista om patienten har 

sådan med sig 

• uppgifter i Melior /PMO 

• ordinationslista i Pascal (gäller dospatien- 

ter) 

• läkemedelsförteckningen 

• ordinationslista från kommunal hemsjuk- 

vård/boende 

Dokumentera i journalen att läkemedelsav- 

stämning gjorts och vilka källor som använts. 

Användbara länkar 

Läkemedelsrådets riktlinjer: 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ 

lakemedel/#43040 

 
Utsättning av läkemedel:  

FAS UT  

 
Interaktioner: 

www.janusinfo.se 

https://intra.skane.se/Halsa--vard/Lakemedel/ 
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Foldern finns också elektroniskt på VGI och 

vårdgivare : 

https://intra.skane.se/Halsa--vard/Lakemedel/ 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakem

edel/lakemedelssakerhet/#10781  

 

 

 

 

Metodstöd för genomförande av 

LÄKEMEDELS- 

GENOMGÅNG 
INOM 

PSYKIATRI SKÅNE 
 
 
 

 

http://www.janusinfo.se/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781


 

Tvärprofessionell läkemedels- 

genomgång 
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar 

genomförs av en arbetsgrupp 

(läkare, apotekare, sjuksköterska). 

 
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar är 

till patienter där komplicerade läkemedelsre- 

laterade problem inte bedöms kunna hanteras 

genom en basal genomgång. 

 
En tvärprofessionell läkemedelsgenomgång 

består av följande delar: 

 
1. Faktainsamling 

Samma som basal läkemedelsgenomgång. 

 
2. Ställningstagande 

• Oklara eller obehandlade indikationer 

• Ej rekommenderade läkemedel 

(exempelvis utbyteslistor, Skånelistan) 

• Läkemedel vars dos behöver kontrolleras 

med provtagning. 

• Mindre lämpliga läkemedel till äldre 

(Socialstyrelsen), när applicerbart. 

• Val av läkemedel/dos. 

• Hanteringsproblem (exempelvis krossa, 

dela, inhalationsteknik). 

• C-/D-interaktioner. 

• Misstänkt biverkning. 

 
 

3. Åtgärdsplan 

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar 

dokumenteras av apotekare i Melior under 

sökordet; läkemedelsgenomgångtvärprof. Samtliga 

tvärprofessionella genomgångar ska dessutom 

registreras i Pasis med KVÅ-kod XV016. 

 
Samma som vid basal läkemedelsgenomgång. 

 
4. Utvärdering 

Samma som vid basal läkemedelsgenomgång. 

3. Åtgärdsplan 

Basala läkemedelsgenomgångar dokumenteras 

av ansvarig läkare i Melior under sökordet; 

läkemedelsgenomgång psyk. Samtliga basala ge- 

nomgångar ska dessutom registreras i Pasis med 

KVÅ-kod XV015. 

 
Dokumentation i journal av läkemedels- 

förändringar: 

• Vilka? Varför? 

• Uppföljning- När? Hur? Av vem? 

• Motivering i de fall behandlingen inte 

ändras. 

• Säkerställ en fullständig och korrekt 

läkemedelslista i journalen. 

• Individuellt anpassad information till 

patienten om vidtagna åtgärder. 

 
4. Utvärdering 

I enlighet med åtgärdsplan. 

Basal läkemedelsgenomgång 
Den basala läkemedelsgenomgången utförs av 

ansvarig läkare, i dialog med patienten. 

 

Basala läkemedelsgenomgångar bör genomföras 

för alla patienter med tre eller fler läkemedel. 

 
En basal läkemedelsgenomgång består av 

följande delar: 

 
1. Faktainsamling 

• Läkemedelsavstämning, avvikelser. 

• Diagnoser. 

• Blodtryck vid behov. 

• Njurfunktion – beräknas enkelt på 

www.egfr.se vid behov. 

• Aktuella symtom/besvär? 

• Följsamhet? 

 
2. Ställningstagande 

Misstänkta biverkningar, till exempel metabola? 

Rätt dos i förhållande till njurfunktion/GFR? 

Interaktioner? www.janusinfo.se eller i befintliga 

journalsystem. 

Val av läkemedel i förhållande till Skånelistan? 

• Motiv till val av läkemedel om det inte är 

rekommenderat. 

• Alltid motiv till val av antipsykotiskt läke- 

medel. 

http://www.egfr.se/
http://www.janusinfo.se/

