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Område Läkemedel

Utskrivningsinformation

En metod för att minska risken för läkemedelsfel i samband med utskrivning genom att säkra 

kommunikationen mellan patient och vårdgivare samt mellan de olika aktörerna i vården
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Område Läkemedel

Utskrivningsinformation
- ett tredje steg

INSKRIVNING UTSKRIVNINGVÅRDTID

Läkemedelsavstämning

Aktuell läkemedelslista

Läkemedelsgenomgång
(för utvalda)

Individualiserad behandling

Utskrivningsinformation med 

läkemedelsberättelse

Info till patient och nästa 

vårdform
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Varför använda utskrivningsinformationen?

1. Midlov P, Bergkvist A, Bondesson A, Eriksson T, Hoglund P. Medication errors when transferring elderly patients between primary health care and hospital care. Pharm World Sci. 2005;27(2):116-20

2. Midlov P, Holmdahl L, Eriksson T, Bergkvist A, Ljungberg B, Widner H, et al. Medication report reduces number of medication errors when elderly patients are discharged from hospital. Pharm World

Sci. 2008;30(1):92-8.

3. Midlov P, Deierborg E, Holmdahl L, Hoglund P, Eriksson T. Clinical outcomes from the use of Medication Report when elderly patients are discharged from hospital. Pharmacy World & Science. 

2008;30(6):840-5.

• Brister i informationsöverföringen om läkemedel är en stor patientsäkerhetsrisk.

• Vid in- och utskrivning från sjukhus överförs var femte läkemedel felaktigt.1

• Utskrivningsinformation halverar antalet läkemedelsfel och sjukvårdskontakter 

inom tre månader.2, 3 
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Område Läkemedel

Konsekvenser av bristande informationsöverföring

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

Inaktuella läkemedelslistor kan orsaka

• Oönskade läkemedelseffekter

• Brister och fel vid förskrivningen

• Felmedicinering

• Bristande följsamhet till ordinerad behandling 

• Läkemedelsbiverkningar1
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Område Läkemedel

Korrekt informationsöverföring är en grundförutsättning 

för en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

Nästa aktör i vården

För att veta

• Vilka läkemedel patienten tar 

efter sjukhusvistelsen

• Vilka läkemedelsförändringar 

som genomförts under 

vårdtiden och varför

Patient

För att säkert veta

• Vilka läkemedel jag ska ta när 

jag är hemma igen

• Vilka läkemedelsförändringar 

som genomförts under 

vårdtiden och varför
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När ska utskrivningsinformation göras?

• Skrivs av läkare i samband med att patient 

skrivs ut från sjukhus till annan vårdform

• Ges till och diskuteras med patient vid 

utskrivning

• Skickas till nästa vårdform, ofta primärvård 

och kommun, utskrivningsdagen
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Vad ska skrivas i läkemedelsberättelsen?

• Vilka bestående läkemedelsförändringar som genomförts under vårdtiden 

Om inga förändringar har genomförts förmedla det

• Varför läkemedelsförändringen gjorts
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Område Läkemedel

Hur skrivs en läkemedelsberättelse?

Läkemedel

vid inskrivning

Läkemedel

vid utskrivning

Om inte 

samma

Läkemedelsberättelse

Ange medvetet insatta/utsatta läkemedel 

och ändrade doseringar 

1. Vad har ändrats?

2. Varför har det ändrats?

Underlag
Läkemedelslistor under vårdtiden, inskrivningsanteckningar, daganteckningar 

avseende ändring i medicineringen
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Område Läkemedel

Hjälp och stöd

Se till att det bland personalen finns 

• Förståelse om varför  utskrivningsinformation ska skrivas

• Kunskap om hur utskrivningsinformation skrivs

• Kunskap om vilka rutiner som gäller praktiskt på avdelningen

Klicka här:

Metodstöd

Exempelrutin

Regional standard för rutin. Hur göra i Melior?

Uppföljning

Observera, länkarna är endast aktiva i bildspel

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet#10779
http://vardgivare.skane.se/uppfoljning/kvalitetsportalen/
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Reglering av arbetet

Klicka här:

Regionala riktlinjer för utskrivningsinformation

SOSFS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen)

Tolkningsdokument och framtagna modeller inom Region Skåne

Observera, länkarna är endast aktiva i bildspel

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10779
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/

