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Läkemedelslistan till kommunerna
Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i länet har gemensamt beslutat att använda 
COSMIC LINK som IT-stöd för samarbete kring gemensamma patienter. I första hand 
används COSMIC LINK för samordning rör personer med som skrivs in och ut från 
slutenvården och för upprättande av Samordnad individuell plan, SIP. COSMIC LINK ger 
också möjlighet till kommunikation mellan öppna vården och kommunerna samt tillgång till 
läkemedelslistan för kommunens leg personal. 

Aktuell läkemedelslista
Signerad läkemedelslista ”finns inte längre”. Varje läkare som ordinerar gör en 
rimlighetsbedömning av läkemedelslistan som helhet. När listan finns tillgänglig i COSMIC 
LINK är den godkänd som delningsunderlag. För DOS-patienter används läkemedelslistan 
som finns i Pascal.

In- och utskrivning i slutenvård
Läkemedelslistan ska stämmas av vid in- och utskrivning. Utskrivande läkare ansvarar för att 
läkemedelslistan är korrekt. Utskrift av läkemedelslistan lämnas till patienten vid utskrivning. 
När patienten skrivs ut från slutenvården öppnas fliken ”Läkemedel” i COSMIC LINK för 
kommunens leg personal.

Leg personal i kommunerna
Aktuell läkemedelslista finns tillgänglig för sjuksköterska/distriktssköterska som ansvarar för 
läkemedelshanteringen i SÄBO, hemsjukvård eller när kommunens ssk/dsk ansvarar för 
läkemedelshanteringen enligt bilaga 10 i Samverkansavtalet. 
Läkemedelslistan är då tillgänglig för leg. personal i kommunerna på olika sätt:

1. Patientens utskrift av läkemedelslistan vid utskrivningstillfället.
2. Via COSMIC LINK fliken ”Läkemedel” när det finns ett samordningsärende och 

patienten är utskriven från slutenvård. 
3. Via Pascal om det gäller en patient med dosdispenserade läkemedel. 

När ssk/dsk i kommunen övertar ansvar för någon del i läkemedelshanteringen eller i 
samband med utskrivning av en patient från slutenvården gör ssk/dsk en 
rimlighetsbedömning av ordinationerna. Det kan ske genom att jämföra med tidigare 
ordinationer och läkemedelsberättelse i epikris eller i utskrivningsmeddelandet. Kontrollera 
även om det är en DOS-patient
Vid oklarheter eller frågor kontaktas listad hälsocentral.
 


