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Läkemedelsordination, dokumentation
- anvisning
Bakgrund
Bilaga 2 a. till Handbok för läkemedelshantering
Lagrum och styrande förutsättningar
Patientdatalagen SFS 2008:355
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2016:40
Ansvar för patientens ordinerade läkemedel – läkemedelslista – Sveriges
läkarförbund och LOK – nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer
HSLF-FS 2017:37 Ordination och läkemedelshantering (ang. Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse
Syfte
Att ha enhetliga rutiner vid ordination och dokumentation av läkemedel.
Omfattning
Gäller för vårdenheter i Region Norrbotten samt privata hälsocentraler.
Roller/Ansvarsfördelning
Läkemedelskommittén och gruppen för hälsoinformatik har tagit fram riktlinjer för läkemedelsordinationer som har godkänts av Styrgrupp läkemedel
att gälla från 2013-02-12.

Läkemedelsordinationer i VAS:
Följande riktlinjer gäller vid ordination och
förskrivning av läkemedel:
1. LM/LMB i VAS ska innehålla patientens samtliga pågående läkemedelsbehandlingar. Inget annat dokumentationssätt ska användas.
Här dokumenteras även de läkemedel som rekvireras till och ges på mottagning/hälsocentral. Dokumenteras som ”ord utan rec” i VAS LM.
2. Läkare och sjuksköterskor som medverkar i förändring av patientens
läkemedelsbehandling ska uppdatera LM/LMB.
3. Läkemedelsnotat i LM och Läkemedelsnotat i journaltext. Noteringar
om ett specifikt läkemedel i LM, exempelvis utsättningsorsak, ska i
första hand skrivas i Läkemedelsnotatet på raden för ordinerat läkemedel. Ordinationer i LM, som har ett läkemedelsnotat, får automatiskt
markeringen ”!” i kolumnen ”N”.
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4. I de fall noteringen inte ryms i Läkemedelsnotatet i LM, eller när läkemedelsnotatet ska göras för ett läkemedel ordinerat i slutenvård, ska noteringen skrivas som en journalanteckning i VAS under sökordet
”Kommentar Läkemedel” (kommLM), val ”Läkemedelsnotat
(LM/LMB)”.
5. Vid inskrivning i slutenvård ska läkaren överföra relevant information
om patientens aktuella LM till mottagande enhets journalsystem. På enheter med LMB kopieras information från LM till LMB. På enheter som
saknar LMB skriver läkaren manuellt över informationen på en ordinationslista i pappersformat. Vid inskrivning i slutenvård ska patienter 75 år
eller äldre och som är ordinerade mer än fem läkemedel erbjudas en läkemedelsgenomgång. Läkemedelsgenomgång ska dokumenteras under
sökordet ”Kommentar Läkemedel”, val Läkemedelsgenomgång.
6. Vid utskrivning från slutenvård ska läkaren överföra relevant information om patientens aktuella läkemedelsbehandling till LM. På de enheter
som har LMB kopieras information från LMB till LM. På enheter som
saknar LMB skriver läkaren manuellt över informationen från ordinationslistan till LM. Vid utskrivning ska en Läkemedelsberättelse tillgängliggöras patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade mer än
fem läkemedel. Läkemedelsberättelsen ska dokumenteras under sökordet
”Kommentar Läkemedel”, Läkemedelsberättelse.
7. Dosdispenserade läkemedel förskrivs via VAS/LM som är integretat
med ordinationsverktyget Pascal. Inloggning med SITHS-kort.
8. Läkemedel som patienten inte använder, ska sättas ut. Utsättningsorsak
skrivs i Läkemedelsnotatet.
9. Patienten bör få en utskrift på aktuell läkemedelslista från LM, efter
varje vårdtillfälle där ändring skett i LM.
Ordförklaringar:
Förkortning:

Ordförklaring:

VAS

Vårdadministrativt system. Region
Norrbottens datorbaserade journalsystem

LM

LM står för LäkeMedel och är benämningen på läkemedelslistan i VAS för
öppenvårdens läkemedelsordinationer.
Här finns patientens läkemedelsjournal
samlad.
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Förkortning:

Ordförklaring:

Läkemedelsnotat

Läkemedelsnotatet är en journalhandling med notering kopplad direkt till en
specifik läkemedelsordination.
I Läkemedelsnotat kan information ges i
löpande text för att ordinatör lättare ska
kunna ta ansvar för patientens hela
läkemedelsbehandling. Detta gäller ex.
orsak till ordinationsändring, utsättning.
Även sjuksköterskor kan använda läkemedelsnotatet.

kommLM

Kommentar Läkemedel. Kommentar till
LM/LMB-ordination som avser en pågående läkemedelsbehandling.
Läkemedelsnotat (LM/LMB): Används i öppenvård för att dokumentera
förändring av läkemedelsordination som
resultat av vårdtillfälle/ mottagningsbedömning som inte inryms i LM.
Då sökordet kopplas till LM, ange i
notatrutan i LM, datum till den journalanteckning där kommentaren är inskriven.
Används också för att dokumentera
information om uppföljningsbehov eller
orsak till ordinationsändring för ett
specifikt läkemedel ordinerat i slutenvård.

LMB

LMB står för LäkeMedel Behandling
och är benämningen på läkemedelslistan
i VAS för slutenvårdens alt. polikliniska
läkemedelsordinationer.

Läkemedelsgenomgång

Kartläggning av:
-vilka läkemedel patienten är ordinerad
och varför.
-vilka av dessa läkemedel patienten
använder.
-vilka övriga läkemedel patienten använder.
Kontroll utifrån kartläggningen att läkemedelslistan är korrekt samt bedömning att läkemedelsbehandlingen är
ändamålsenlig och säker.
Se separat anvisning för vårdverksamheten -Närsjukvård/Länssjukvård
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Förkortning:

Ordförklaring:

Läkemedelsberättelse

Delges patienten tillsammans med uppdaterad LM och innehåller uppgifter
om:
-vilka ordinationer som ändrats,
-vilka andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen som vidtagits och
-orsaken till de vidtagna åtgärderna.
I patientjournalen ska även finnas uppdaterade uppgifter om mål och uppföljning samt vilken vårdgivare som ansvarar för uppföljningen.
Se sep. anvisning för vårdverksamheten
– Närsjukvård/Länssjukvård

Dosdispenserade läkemedel

Maskinellt system för dosdispensering
av multidoser till enskilda patienter i
öppenvården. Dosdispenserade läkemedel från apoteksföretag.

Pascal

Det nationella elektroniska ordinationsverktyget där dosreceptet förskrivs.
(integrerat i VAS/LM) Inloggning med
SITHS-kort.

Sökorden i VAS.
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