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Beställning intravenös immunoglobulin
Bakgrund
Patienter som behöver intravenös immunoglobulin (J06BA02) får i de flesta
fall infusionen på sjukhusklinik. I undantagsfall får ett fåtal patienter sin
infusion i primärvården.
Om sjukhusklinik i samråd med hälsocentral beslutat att infusionen kan ges i
hälsocentralens regi ska kostnaden för läkemedlet överföras till den verksamhet som ansvarat för beslut om insättning av behandlingen.
Lagrum och styrande förutsättningar
Baseras på SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Rekvisition av läkemedel ska göras i Beställningsportalen/Raindance.
Syfte
Intravenösa immunoglobuliner skall rekvireras, EJ receptförskrivas. Detta
för att erhålla rabatterat avtalspris och då läkemedlen utgör del av behandling vid läkar-/sjuksköterskebesök samt att sjukvårdspersonal krävs vid administrering. De praktiska och ekonomiska konsekvenserna av en läkemedelsordination ska vara lika för länsinvånarna oavsett var i länet de bor.
Se princip 2 i Recept eller rekvisition av läkemedel i öppenvård – bilaga till
Handbok för läkemedelshantering.
Omfattning
Kliniker och mottagningar på sjukhus samt hälsocentraler.
Roller/Ansvarsfördelning
Beställning av immunoglobulin (J06AB02) sker från den hälsocentral som
administrerar läkemedlet till patienten. Beställningen betalas och attesteras
av den verksamhet som ansvarat för insättning av behandlingen/närmaste
medicinklinik.
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Beställningen attesteras av den verksamhet som ansvarat för insättning.
Om denna verksamhet inte tillhör Region Norrbotten attesteras beställningen av närmaste medicin/rehabmottagning alternativt internmedicinsk mottagning i hälsocentralens närsjukvårdsområde
Ordinerande läkare ombesörjer remiss till berörd hälsocentral samt att
läkemedlet skrivs in på patientens Läkemedelslista, på ord_utan_rec.
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Om behandlingen mot förmodan skall avslutas, skall hälsocentral meddelas och läkemedlet utsättas från läkemedelslistan.

Flöde i Beställningsportalen vid beställning av immunoglobulin:
1. NN beställer ordinerat immunoglobulin i Beställningsportalen
2. Välj leveransadress dit läkemedlet ska (t ex PV-Älvsbyns hälsocentral,
läkarmott)
3. Kontera ordern på det kostnadsställe för den sjukhusklinik som ska ta
kostnaden
4. Cirkulera beställningen till attestanter för kostnadsstället (se handbok
avsnitt: Slutföra beställningen). Gå till Cirkulation – välj fliken cirkulationsmallar. Tips! Vid ofta återkommande rekvisition kan man lägga
kostnadsställenumret som favorit.
5. Markera beställningen som brådskande – för att attestanten/attestanterna
ska få e-post.
6. När attestanten har attesterat beställningen går ordern till sjukhusapoteket för leverans.
7. Varan levereras till vald leveransadress (t ex PV-Älvsbyns hälsocentral,
läkarmott)
8. Inleveransen görs på enheten som har beställt varan = den enhet varan
har levererats till, då varan har kommit.
Viktigt! Blanda inte övriga läkemedel med denna typ av beställningar, det
förenklar vid uppföljning och styrning av kontering och attest.
Kontaktuppgifter:
Har du frågor kring rutinen, kontakta: Anders Bergström, Funktionsområdesansvarig Vårdsäkerhetsenheten 0920 – 28 00 01
Frågor kring hantering i Beställningsportalen kontakta e-handelskontoret
tel: 712 50

För privata hälsocentraler
Eftersom privata hälsocentraler inte har tillgång till Region Norrbottens beställningssystem ska de ta telefonkontakt med den sjukhusklinik, som enligt
ovan, ska ansvara för betalningen och be den sjukhuskliniken göra en beställning i Beställningsportalen. Fakturan skickas då till ansvarig sjukhusklinik.
Ansvarig sjukhusklinik ska då:


ange leveransadress till den privata hälsocentralen under Godsmärkning
i Beställningsportalen/Raindance samt
 ringa till ApoEx Umeå och meddela att beställningen är gjord och att
den ska transporteras till den privata hälsocentralen
Om inget transportalternativ finns till privat hälsocentral så får undantag
göras. Det innebär att receptförskrivning av dessa läkemedel kan tillämpas
och att patient får hämta ut läkemedlen på apotek
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