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Säkerställ patientens tillgång till rätt
läkemedel vid utskrivning från sjukhus
Bakgrund
När en patient blir utskriven från slutenvård är det viktigt att säkerställa en
fortsatt patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Övergången måste vara så smidig som möjligt för involverad patient och vårdpersonal. Det kan bli aktuellt att behöva skicka med patienten läkemedel vid
hemgång.

Att tänka på vid utskrivning
Vid utskrivning från vårdavdelning på sjukhus är det viktigt att säkerställa
att patienten har tillgång till aktuella läkemedel genom att patienten antingen
själv eller med hjälp kan hämta ut eventuella nya läkemedel som ordinerats
under vårdtiden.
Patienter utan dospåsar
Kom ihåg att vid behov förnya recept. Ge patienten en aktuell läkemedelslista.
Om patienten skrivs ut vid en tidpunkt då det inte är möjligt att hämta ut
ordinerade läkemedel på apotek, tänk då på att skicka med patienten aktuella
läkemedel för att säkerställa att patienten inte blir utan läkemedel i väntan på
ett möjligt apoteksbesök.
Patienter med dosdispenserade läkemedel
Särskilda överväganden kan behöva göras vid utskrivning av patient som har
dosdispenserade läkemedel.
Tänk på att:
1. Vid utsättning av dosdispenserade läkemedel under vårdtiden är det
viktigt att skicka med samtliga dosdispenserade läkemedel vid hemgång
så att de räcker till dess att patienten fått nya dosrullar (5 dagar*). Meddela patienten att inte använda gamla dospåsar i hemmet. Gör en akutbeställning av nya dosrullar i Pascal. Informera patienten om att dessa ersättningsrullar kan hämtas på överenskommet utlämningsställe inom fem
dagar och att gamla dosrullar ska kasseras.
2. Vid insättning av dosdispenserade läkemedel under vårdtiden är det
viktigt att skicka med de nya läkemedlen vid hemgång så att de räcker
till dess att patienten fått nya dosrullar. Gör en akutbeställning av nya
läkemedel i Pascal. Informera patienten om att tilläggsrulle kan hämtas
på överenskommet utlämningsställe inom fem dagar och att dessa påsar
ska tas tillsammans med de gamla dospåsarna.
3. Vid både insättning och utsättning av dosdispenserade läkemedel
under vårdtiden, använd punkt 1 ovan.
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4. Vid insättning av läkemedel som inte ska dosdispenseras, till dospatient, kan ibland behov finnas att skicka med läkemedel vid hemgång. Läkemedel som förskrivs i helförpackning i Pascal kan hämtas ut omedelbart på valfritt apotek, precis som läkemedel som förskrivs på vanliga erecept. Vid tillfällen då det inte är möjligt att hämta ut ordinerade läkemedel på apotek i direkt anslutning till utskrivning, kan det vara nödvändigt att skicka med läkemedel vid hemgång. Informera patienten om
att läkemedlet inte kommer automatiskt med dosrullen utan måste hämtas på apotek.

Checklista
Säkerställ patientens tillgång till rätt läkemedel vi utskrivning
från sjukhus
Informera alltid informera patienten om aktuella läkemedelsförändringar.
Där så är aktuellt, kom ihåg att även meddela förändringar till ansvarig sjuksköterska inom kommunen.
Skriv läkemedelsberättelse och ge patienten en aktuell läkemedelslista.
Nedan följer en checklista på övriga saker att tänka på vid utskrivning av
patient från sjukhus när läkemedelsförändringar gjorts.
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