Dokumentrubrik

www.lvn.se

Rutin för hantering av läkemedelslista i
hemsjukvård och i särskilda boenden

Sida 1(2)

Dokumenttyp
Rutin/Regel

Fastställt
2014‐05‐28

Diarienr / Dokumentnr / Version
/128856 / Version 2

Handläggare
Lena Wiberg (lwg001)

Giltigt till och med
2018‐03‐02

Reviderat
2016‐03‐02

Processägare
Maria Alsén Lindström (man021)

Fastställare
Inger Bergström (ibm013)

Granskare
Martin Enander (per001)

Gäller för
Specialistvården Västernorrland
Primärvården
Privata vårdgivare

Ytterligare information
Godkänd av Läkemedels‐
kommittén 2014‐05‐16

Patientens läkemedelslista i hemsjukvård och i
särskilda boenden där ansvaret för läkemedelshan‐
tering är överlämnat till sjuksköterska
Landstinget Västernorrland har skriftliga rutiner om hantering av patientens samlade läkemedelslista i SYSteamCross, se Rutin för hantering av gemensam
läkemedelslista.
Patientens läkemedelslista i Pascal
När det gäller patienter som har dosdispenserade läkemedel sker ordinationer i
Pascal och ordinationerna överförs till läkemedelsmodulen i SYSteamCross.
Patientens läkemedelslista i SYSteamCross är därmed överensstämmande med
ordinationsunderlaget i Pascal.
Läkemedelshantering
Av hanteringsrutinerna framgår
”4.7 Läkemedelsordination till patient i öppen vård”
Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vård ska den sjuksköterska eller läkare
som ansvarar för vården av en patient svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på en ordinationshandling. Ordinationshandlingen ska
signeras och det ska framgå vem som ordinerat respektive läkemedel (SOSFS
2000:1 inkl. ändringsföreskrifter 2001:17).
Enheter inom landstinget, samt övriga förskrivare med möjlighet till anslutning,
ska använda läkemedelsmodulen i journalsystemet SYSteamCross. Ordination till
patient ansluten till maskinell dosdispensering ska göras i det elektroniska dosreceptet Pascal. Pascal nås via SYSteamCross läkemedelsmodul förutsatt att
läkare/sjuksköterska har giltig behörighet. Uppdatering av läkemedelsmodulen
med senaste dosreceptet sker automatiskt när läkare/sjuksköterska med giltigt
doskonto använder läkemedelsmodulen. Se hanteringsrutinerna för mer information.
Pascal
I ordinationsverktyget Pascal finns möjlighet till två olika utskrifter, ordinationshandling och dosrecept. De två dokumenten är framtagna utifrån olika behov och
har olika ansvariga utgivare.
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 Dosrecept
Dosreceptet är enligt Läkemedelsverket ett recept som används vid förskrivning av läkemedel till patient som får dosdispenserade läkemedel. Dosreceptet listar de ordinationer, med tillhörande information, som en dospatient
har lagrade elektroniskt hos e-hälsomyndigheten. De dosrecept som medföljer varje leverans kan ses som en leveransverifikation från dosapoteket
och ska inte sparas.
 Ordinationshandling
Inera AB ansvarar för ordinationshandling (delningsunderlag), vilket är
vårdens dokument i form av en tydlig utskrift över patientens aktuella läkemedelslista. Detta dokument ska signeras och användas som underlag för
utdelning av läkemedel.
Sjuksköterskor i kommunerna har inte tillgång till SYSteamCross. Signerad ordinationshandling i Pascal fungerar därför som patientens samlade läkemedelslista
och ordinationsunderlag för patienter med dosdisponerade läkemedel vilket inte
dosreceptet gör. I enlighet med rutinen för patientens samlade läkemedelslista ska
läkare vid ordinationsändringar meddela ansvarig sjuksköterska om ordinationsförändringen antigen via muntligt/skriftligt meddelande eller genom att skriva ut
och signera ordinationshandlingen som ges/skickas till ansvarig sjuksköterska
eller motsvarande.

Relaterad information
Registrering av läkemedel förskrivna/ordinerade av sjuksköterskor inom kommunal
hälso- och sjukvård
Rutin för hantering av gemensam läkemedelslista
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