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Förskrivning av recept Björknäs
Hälsocentral
Lagrum och styrande förutsättningar
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659
Syfte
Rutinen syftar till att klargöra ansvarsfördelning vid förskrivning av recept i
VAS.
Ansvarsfördelning
Ansvarig för receptförskrivningen är alltid den läkare, barnmorska eller
sjuksköterska med förskrivningsrätt, som genom sin signering verkställer
förskrivningen.

Beskrivning arbetsgång
Inhämta följande information från patienten:
 Vilket/vilka läkemedel patienten vill förnya
 Vilken styrka det är på läkemedlet
 Hur fungerar läkemedlet för patienten, blir denne hjälpt
 Eventuella biverkningar
 Inhämta samtycke till läkemedelsförteckningen
 Kontrollera om och när patienten senast lämnat årliga prover
 Hur ofta och mycket tar patienten av läkemedlet, om det gäller
smärtstillande och/eller beroendeframkallande preparat
Vid beroendeframkallande preparat, räkna ut förbrukning via pillcounter.
Ovanstående information hämtas in av mottagningssjuksköterska via telefonrådgivning, 1177.se ”e-tjänster” alternativt receptförnyelseblankett som finns
i receptionen.
Följande information dokumenterar mottagningssjuksköterskan i patientens
journal under telefonanteckning:
 Vilket/vilka läkemedel patienten vill förnya
 Vilken styrka det är på läkemedlet
 Hur fungerar läkemedlet för patienten, blir denne hjälpt
 Eventuella biverkningar
 Inhämtat samtycke till läkemedelsförteckningen
 När patienten senast lämnat årliga prover
 Hur ofta och mycket tar patienten av läkemedlet, om det gäller
smärtstillande och/eller beroendeframkallande preparat
Standardanteckning finns upplagd som recT alternativt recM.
Mottagningssjuksköterskan lägger upp patienten på läkarens dagsprogram
med koden ”rec” sist på dagen. Vid akuta receptförnyelser skrivs detta i pati-
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enttexten. Det kommer att finnas möjlighet att lägga upp 5 receptförnyelser
per dag. Läkaren ansvarar då att läsa dokumenterad information i journalen
och ta ställning till eventuell receptförskrivning samt provtagning. Läkaren
ansvarar också att kontakta patienten vid frågetecken eller om receptförnyelse ej kommer ske samt dokumentera detta i journalen.
Om det framkommer att patienten överförbrukar beroendeframkallande läkemedel informerar mottagningssjuksköterskan till patienten att receptförnyelse ej kommer att ske.
Vid korttidsfrånvaro ansvarar läkaren att kontrollera sitt dagsprogram föregående dagar så att ingen receptförfrågan missas. Vid långstidsfrånvaro används översigneringsrutin på arbetsplatsen.
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