
Vid inskrivning:
• Rensa direkt i aktuella ordinationer och ta bort  

inaktuella läkemedel. Då undviker du att få med 
läkemedel som inte ingår i patientens aktuella 
läkemedelsbehandling i utskrivningsinformationens 
läkemedelslista. 

• Har patienten dosdispenserade läkemedel? 
Om ja:
- Stämmer läkemedelslistan med Pascal?
- Finns blå ring i Melior? Om inte skapa en sådan 
under anteckningen VAI Viktig admin info i Melior.

Under vårdtid:
• Genom att alltid blåmarkera nyinsatta läkemedel 

i läkemedelsmodulen i Melior blir det lätt att se 
vilka läkemedel som är nyinsatta.

• Dokumentera genomförda läkemedelsförändringar 
samt orsak i journalen.

Vid utskrivning:
• Sätt ut ordinationer insatta under vårdtillfället som 

patienten ej ska fortsätta ta efter hemgång.

• Signera anteckningen utskrivningsinformation i 
Melior före utskrift.

• Utskrivningsinformationen skrivs ut genom att  
välja ”Utskrivningsinfo” under ”Externa program”  
i meny-raden i Melior. Kontrollera och signera  
dokumentet.

• Gå igenom utskrivningsinformationen med  
patienten/ombudet och överlämna dokumentet.

• Säkerställ att utskrivningsinformationen även skickas 
till nästa vårdform, tex primärvård och kommun.

Forts vid utskrivning:
Säkerställ att det dokumenteras i Melior att utskrivnings- 
information (version, datum/tid) getts till patient/ombud 
och skickats till nästa vårdform. 

OBS! Om läkemedelsändringar genomförts för patient 
med dosdispenserade läkemedel – glöm inte att  
uppdatera Läkemedelslistan i Pascal!

Utskrivningsinformation skrivs för patienten samt för 
nästa vårdform (t ex primärvård eller kommun). Den 
innehåller skriftlig individanpassad information med 
aktuell läkemedelsberättelse samt aktuell läkemedelslista 
vid utskrivning.

Gör rätt från början – Tips

Läs mer om utskrivningsinformation på 
vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet

Utskrivningsinformation 
Praktiska tips 

för korrekt läkemedelsinformation till
patient och nästa aktör i vården



Praktiska tips för att skapa en bra läkemedelsberättelse/ läkemedelslista

Skrivs i journalen i anteckningen  
Utskrivningsinformation läk 

Läkemedelsberättelse  
(förändringar av dina läkemedel):
• Ange alla genomförda läkemedelsförändringar i pa-

tientens läkemedelslista vid utskrivning i förhållande 
till vid inskrivning. 

• Ange orsak till läkemedelsförändringen.

• Förtydliga att inga läkemedelsförändringar har genom-
förts om så är fallet.

• Ny rad för varje läkemedelsförändring och med  
preparatnamnet först på raden.

• Ange preparatnamnet och inte bara ex v kortison, 
antibiotika, kalktablett.

• Använd ett patientanpassat språk.

Exempel:
• Panodil är insatt eftersom du har smärta.

• Ciprofloxacin är insatt p g a urinvägsinfektion och 
ska tas i 10 dagar tom 161101.

• Spironolakton är tillfälligt avslutad eftersom ditt 
kaliumvärde i blodet är högt.

• Candesartan har minskats i dos då ditt blodtryck är 
lågt.

• Trombyl är insatt för att förebygga blodproppar.

Läkemedelslista (Aktuell läkemedelslista efter sjukhusvistelsen):
• Uppdatera aktuella ordinationer: Läkemedelslistan i utskrivningsinformationen hämtas från aktuella ordinationer – viktigt 

att uppdatera aktuella ordinationer. Detta kan göras direkt i ordinationsöversikten. 

• Utsättningar av läkemedel: Ett läkemedel som ska sättas ut fr o m dagen efter utskrivning kan ”nollas” dagen efter utskrivning. 
Det kommer då inte med på utskrivningsinformationen. Slutdatum för läkemedel som sättes ut framåt i tiden (med pilning 
och ”o”) följer med till utskrivningsinformationen. 

• Notera ordinationsorsak: Ange ordinationsorsak i fältet ordinationsorsak i Melior för att få med denna i utskrivningsinforma-
tionens läkemedelslista (1). Använd ett patientanpassat språk.

• Dosanvisning/administrationssätt: Ange dosanvisning/administrationssätt (ex i höger öga för ögondroppar) i fältet anvisningar  
i Melior så följer informationen med till utskrivningsinformationen (2).

• Warfarin: Ändra i datumcellen från = ordination till ”pm” vid hemgång. På utskrivningsinformationen kommer det då att stå: 
”Var god se separat ordination” (3).

• Insulin: Ändra i datumcellen från aktuell ordination till ”pm” vid hemgång. På utskrivningen kommer det då att stå ” Var god 
se separat ordination”. Notera även aktuell dos + datum i anvisningsfältet i läkemedelsmodulen (4).

• Specifika anvisningar: Ange eventuella anvisningar i fältet anvisningar i Melior exempelvis om läkemedlet är tillfälligt utsatt, 
om läkemedel endast ska tas vissa dagar, eventuellt startdatum för behandling och eventuella upp- och nedtrappningsscheman. 
Rensa även bort eventuella inaktuella anvisningar.

• Vid behovs-ordinationer: Ange maxdos i fältet maxdos i Melior så följer informationen med över till utskrivningsinformationen (5).

Läkemedlets namn morgon 
(06-08)

lunch 
(12-14)

kväll  
(18-20)

till natten
(22-00)

Dos- 
enhet

Doseras Anvisningar

Warfarin Orion 2,5 mg Tablett st Ordinationsorsak:  
Blodproppsförebyggande
Var god se separat ordination

Insuman® Basal SoloStar 100 IE/ml 
Injektionsvätska, suspension i förfylld 
injektionspenna

E Ordinationsorsak: 
Mot högt blodsocker
Var god se separat ordination

Aktuell dos 
161201: 25 E 
till natten

Timosan 1 mg/ml Depotögondroppar 1 drp Ordinationsorsak: 
Mot grön starr (glaukom)

I höger öga

Oxascand 5 mg Tablett st Ordinationsorsak: 
Lugnande vid oro
Maxdos: 3 per dygn
1 st vid behov

(1)

(3)

(5)

(2)
(4)


