Samverkan läkemedelshantering
vid vårdens övergångar mellan
region och kommun
Förtydligande riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård

Bakgrund och syfte
Avvikelser inom läkemedelsområdet står för en stor andel av avvikelserna i vårdens
övergångar mellan regionen och kommunerna. Bristerna orsakar oklarheter om vad som
gäller och orsakar dessutom onödiga kontakter mellan verksamheterna för att säkra
läkemedelshanteringen.
Ett gemensamt arbete för regionen tillsammans med kommunerna är gjort i syfte att skapa
en tydlig samsyn som kan lägga grunden för att säkra läkemedel till patienten och underlätta
samverkan för verksamheterna vid in- och utskrivning från slutenvård gällande
läkemedelshantering.

Delning av läkemedel vid utskrivning från sluten vård
Vid utskrivning från sluten vården ska läkemedel upp till 5 (fem) dagar skickas med
patienten för behandling inte ska fördröjas. Läkemedel delas i vita läkemedelspåsar. Varje
enskilt läkemedel läggs i en påse som märks med patientens identitet, läkemedelsnamn,
läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och antalet tabletter vid
narkotikaklassade läkemedel. Har patienter egen dosett eller enheten har ett flertal
liggandes kan det efter överenskommelse med mottagande enhet fördelaktigt delas i den.
Aktuell läkemedelslista ska skickas med.

Narkotikahantering
Det ska skrivas på påsen och/eller skickas meddelande i Link hur många narkotikaklassade
läkemedel som har skickats med. Vid eventuella avvikelser tas kontakt med skickade enhet
för överenskommelse om vidare handläggning. Hemsjukvården har rutiner för att följa
förbrukningen i hemmet.

Patienter med dosdispenserade läkemedel
Akutrulle till dospatient
Slutenvårdsläkare ombesörjer produktion av akutrulle vid ändringar i Pascal.
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Leverans av dosrulle
Kommunen ansvarar att dosrullar levereras till adress där patient befinner sig, tex SÄBO
eller korttidsboende.

Adressändring
Vid behov av adressändring görs det av sjuksköterska i kommunen.

Dospatient med antibiotikakur eller kortare behandling av smärtlindring
Läkemedel skickas med för kvarvarande eller kortare kurer av antibiotika eller
smärtlindring och meddelas till mottagande sjuksköterska. Ordinationen måste både finnas
i Cosmic och Pascal, detta eftersom utskriften i Pascal används om läkemedelslista i
kommunen. Kommunerna ska inte hämta ut från apoteket på receptet i Pascal när
läkemedel för hela återstående behandlingstid skickats med i läkemedelspåse.
Tidpunkt för nästa dos eller vid smärtlindring när senaste dos togs ska anges på påsen samt
i Link.

Deltagare i förtydligade av riktlinjer:
Anna Forzelius, sjuksköterska Läkemedelsenheten, Region Jämtland Härjedalen
Mattias Skielta, chefsläkare Region Jämtland Härjedalen
Elsy Bäckström, utvecklingsstrateg, Region Jämtland Härjedalen
Maria Huss, apotekare, Läkemedelsenheten, Region Jämtland Härjedalen
Emma Wedin, apotekare, Läkemedelsenheten, Region Jämtland Härjedalen
Linda Wiklund, sjuksköterska, Strokeenheten
Jens Hansson MAS Bräcke/Ragunda
Isabella Estlind MAS, Östersunds kommun
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