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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. Under kvällar och helger
är det ibland svårt att säkerställa en säker och smidig övergång varför beslut fattats om
införande av nedanstående rutin i hela länet.
Rutin
Vid utskrivning från sjukhuset ska ansvarig sjuksköterska 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.
Recept som behöver förnyas ska vara åtgärdade av utskrivande läkare vid hemgång
liksom förändringar i dosdispenserade läkemedel. Patienten ska från utskrivande
läkare erhålla ett utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse samt en aktuell
läkemedelslista.
Om patienten skrivs ut vid en tidpunkt då det inte är möjligt att hämta ut ordinerade
läkemedel på apoteket eller om utskrivningen sker i anslutning till en helg åligger det
ansvarig sjuksköterska att skicka med patienten aktuella läkemedel för minst fem dygn
för att säkerställa att patienten inte blir utan läkemedel i väntan på ett möjligt apoteksbesök.
Läkemedlen ska läggas i medicinpåse märkt med läkemedelsnamn, styrka, patientens
namn samt patient-id. Vid speciella behov kan läkemedlen delas i dosett.
I de fall patienten har dosdispenserade läkemedel som:
1. Blivit utsatta under vårdtiden ska ansvarig sjuksköterska iordningställa och
skicka med samtliga läkemedel vid hemgång för fem dagar samt meddela patienten
att inte använda gamla dospåsar i hemmet. Utskrivande läkare gör en akutbeställning av nya påsar i Pascal. Patienten informeras om att dessa påsar kan hämtas på
överenskommet utlämningsställe inom fem dagar och att gamla dosrullar ska
kasseras.
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2. Blivit insatta under vårdtiden och som sen ska dosdispenseras skickar ansvarig
sjuksköterska med läkemedel som räcker för fem dagar. Utskrivande läkare gör en
akut ordination i Pascal. Patienten informeras om att dessa påsar kan hämtas på
överenskommet utlämningsställe inom fem dagar och att gamla rullar ska kasseras.

3. Blivit både insatta och utsatta under vårdtiden, använd punkt 1 ovan.
I de fall patienten har dosdispenserade läkemedel, men blivit ordinerat något läkemedel som inte ska dosdispenseras, skickar ansvarig sjuksköterska med läkemedel för
fem dagar. Utskrivande läkare gör en ordination i Pascal. Patienten informeras om att
läkemedel finns att hämta på apotek.
Även eventuella hjälpmedel och medicinsk teknisk utrustning som behövs i hemmet i
direkt anslutning till patientens hemgång bör säkras och vara tillgängliga för patienten.
Temporära lösningar kan tillämpas i avvaktan på ordinarie lösningar.
Vid utskrivning till särskilda boenden sker överenskommelse mellan ansvarig sjuksköterska på avdelning och ansvarig sjuksköterska på det särskilda boendet.
Flödesschema på nästa sida.
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Flödesschema: Säkerställ patientens tillgång till rätt läkemedel vi utskrivning
från sjukhus
Personalkategori

Ansvarig
sjuksköterska

Utskrivande
läkare

Patient utan dospåsar
Utsättning av Insättning av
läkemedel
läkemedel

I de fall
kommunen är
ansvarig för
läkemedelshanteringen
meddelas
dosändringen
till ansvarig
sjuksköterska
i kommunen.

Skriver
utskrivningsmeddelande med
redogörelse av
läkemedelsförändringar.
Skriver ut
aktuell läkemedelslista.

Meddelar att
det finns recept att hämta
på apotek.
Om patienten
skrivs ut vid
en tidpunkt då
det inte är
möjligt att
hämta ut ordinerade
läkemedel
iordningsställer ansvarig
sjuksköterska
och skickar
med läkemedel för fem
dagar.
Skriver aktuella recept.
Skriver utskrivningsmeddelande
med redogörelse av läkemedelsförändringar.
Skriver ut
aktuell läkemedelslista.

Patient med läkemedel i dospåsar
Utsättning av Utsättning av
läkemedel
läkemedel som
som inte dosdosdispenseras
dispenseras
Iordningställer
och skickar med
alla läkemedel
som patienten ska
ha för fem dagar.
Meddelar att nya
dosrullar finns att
hämta på överenskommet utlämningsställe inom
fem dagar.

Iordningställer
och skickar med
nya läkemedel för
fem dagar.

Om patienten
skrivs ut vid
en tidpunkt då
det inte är
möjligt att
hämta ut ordinerade
läkemedel
iordningställer
ansvarig sjuksköterska och
skickar med
läkemedel för
fem dagar.
Gör ordination
i Pascal.

Gör akut ordination av nya dospåsar i Pascal.

Gör akut ordination av nya dospåsar i Pascal.

Skriver utskrivningsmeddelande
med redogörelse av läkemedelsförändringar.

Skriver utskrivningsmeddelande
med redogörelse
av läkemedelsförändringar samt att
nya dospåsar finns
att hämta på överenskommet uthämtningsställe
inom fem dagar.

Skriver utskrivningsmeddelande
med redogörelse
av läkemedelsförändringar samt att
nya dospåsar
finns att hämta på
överenskommet
uthämtningsställe
inom fem dagar.

Skriver ut aktuell
läkemedelslista.

Skriver ut aktuell
läkemedelslista

Skriver ut
aktuell läkemedelslista.
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Insättning av
läkemedel
som ej ska i
dospåse
Meddelar att
det finns recept att hämta
på apoteket.

Meddelar att nya
dosrullar finns att
hämta på överenskommet utlämningsställe
inom fem dagar.

Gör aktuella
ändringar i
Pascal.

Lokala instruktioner
Lokala hanteringsinstruktioner anpassas i enlighet med ovanstående.
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Insättning av
läkemedel som
ska i dospåse

Skriver utskrivningsmeddelande
med redogörelse av läkemedelsförändringar.
Skriver ut
aktuell läkemedelslista.

