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2. Minst en gång per år för personer i:
a. Särskilt boende (boendeform eller bostad som omfattas av 18§
hälso- och sjukvårdslagen 1982:763).
b. Ordinärt boende, 65 år och äldre, med hemsjukvård. Med
hemsjukvård avses "Hälso- och sjukvård när den ges I patientens
bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska
åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska
ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering." (Socialstyrelsens
termbank).

3.2 Vad innebär en fördjupad läkemedelsgenomgång?

Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång ska för varje ordinerat läkemedel:
kontrolleras att det finns en indikation för läkemedlet
behandlingseffekten värderas
bedömas hur doseringen av läkemedlet förhåller sig till patientens
fysiologiska funktioner
utvärderas om läkemedlets biverkningar, risken för biverkningar eller
risken för interaktioner är större än nyttan med läkemedlet
nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel och
behandlingar värderas.

3.2.1 Stöd vid arbete med fördjupad läkemedelsgenomgang
3.2.1.1 Symtomskattningsformulör PHASE-20

Enligt landstingets modell ska symtomskattningsformuläret PHASE-20
(PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation) användas vid en fördjupad
läkemedelsgenomgång. Formuläret består av 20 frågor och är en
symtomskattningsskala som används för att identifiera symtom hos äldre som
kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar eller
interaktionseffekter. PHASE-20 rekommenderas av Socialstyrelsen och utgör
tillsammans med läkemedelslista och diagnosuppgifter ett underlag för optimal
läkemedelsbehandling. PHASE-20 kan också användas för att utvärdera effekten
av förändringar i läkemedelsbehandlingen. Skalan är framtagen i samarbete
mellan Läkemedelskommitten i Landstinget i Uppsala län och FoU Äldre,
Regionförbundet Uppsala län. Symtomskattningsformuläret fylls i av ansvarig
sjuksköterska tillsammans med patient och/eller anhörig alternativt vårdtagarens
kontaktperson. Bakgrundsuppgifter som aktuell vikt, aktuellt serum-kreatinin,
blodtryck i sittande och stående skall fyllas i på symtomskattningsformuläret.
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Användning av framtagna lathundar och stödmaterial (t.ex.
Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, lokala
lathundar och informationsmaterial).
Möjlighet till video/telefonkonferens med apotekare på distans för
diskussion kring utvalda patientfall.

3.3 Dokumentation

För att dokumentera i SYSteam Cross att en fördjupad läkemedelsgenomgång är
gjord väljs Fördjupad under sökord Lökemedelsgenomgång som finns under
Åtgärd, se fig. 3. Då markeras det i journalen att en fördjupad
läkemedelsgemomgång är genomförd samt vilket datum den genomfördes.
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Fig. 3. Dokumentation av fördjupad läkemedelsgenomgång i SYSteam Cross.
De läkemedelsrelaterade problem som uppmärksammas under den fördjupade
läkemedelsgenomgången samt valda åtgärder för dessa dokumenteras på
samma sätt som vid en enkel läkemedelsgenomgång, i löpande text under
sökord Läkemedel som finns under Atgörd, se fig. 2.

Andra stöd som är möjliga att använda vid en fördjupad läkemedelsgenomgång
är:
MiniQ (datoriserat förskrivarstöd)
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