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Höststädning av läkemedelslistor
v 41-42, start 9 oktober

Korrekt läkemedelslista är en viktig grund för att
undvika felaktigheter i läkemedelsbehandlingen
vilket är en viktig patientsäkerhetsfråga.
Läkemedelskommittén tillsammans med apoteken
och den centrala patientsäkerhetsorganisationen
genomför nu en kampanj för städning i
journalernas läkemedelslistor och apotekslistorna
”Mina sparade recept”. En särskild brochyr finns
tillgänglig ”Har du koll på dina läkemedel” som kan
sättas upp eller delas ut. Kampanjen riktar sig till
patienterna, vården och apoteken.

Till patienterna:
• Gå igenom din läkemedelsbehandling med

din läkare på sjukhuset eller på hälsocentralen
så att uppgifterna i journalen stämmer med hur
du tar dina läkemedel.

• Be din läkare om en utskrift av en
uppdaterad, korrekt läkemedelslista.

• När du är på apoteket nästa gång prata med
apotekspersonalen så inaktuella läkemedel som
kan finnas kvar på apotekslistan över dina
sparade recept tas bort.

• Lämna tillbaka till apoteket läkemedel som
du inte använder.

Sjukvårdens roll:
• Gå igenom läkemedelsbehandlingen med

patienten så att uppgifterna i journalen
stämmer med hur patienten tar sina
läkemedel.

• Genomför/remittera vid behov för en
fördjupad läkemedelsgenomgång.

• Ge patienten en utskrift av en uppdaterad
korrekt läkemedelslista.

• Lämna gärna ut broschyren ”Har du koll
på dina läkemedel?”

• Dokumentera i journalen enkel eller
fördjupad läkemedelsgenomgång via
knappen ”läkemedelsgenomgång” i
journalens receptmodul.

Apotekens roll:
• Stäm av listan men ”Mina sparade recept”

med kunden, om möjligt också mot
sjukvårdens läkemedelslista om kunden har
den tillgänglig.

• Makulera inaktuella recept.
• Om det finns tveksamheter tar apoteket

eller kunden kontakt med sjukvården för att få
korrekt information.

• Lämna ut broschyren ”Har du koll på dina
läkemedel”.

• För pinnstatistik över antal genomgångna
listor under tvåveckorsperioden.

Frågor besvaras av:
Magdalena Öhlund apotekare;
magdalena.ohlund@vll.se tel 090-7853196
Bo Sundquist läkemedelskommittén;
bo.sundquist@vll.se tel 090-7853196
Solveig Hällgren chefläkare; solveig.hallgren@vll.se
tel 090-7857301
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MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

Har du frågor om

läkemedel?

Enheten för

Läkemedelsinformation i

Norr

Besvarar läkemedelsfrågor från

sjukvård och apotek i Norrland

måndag - fredag 8.30 -16.30

Telefon: 090-785 39 10

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR

Avdelningen för klinisk farmakologi,

Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

E-post: elinor@pharm.umu.se eller elinor@vll.se

Webbformulär: www.vll.se/fragaelinor

V 40

Onsdag 4 oktober 12.10 – 12.55
Läkemedelslunch
Att fråga om levnadsvanor
Mai-Lis Hellenius, professor i allmänmedicin,
Karolinska Institutet
Betula, NUS samt videokonferens
Anmälan senast 1 oktober via utbildningsportalen,
linda
Läkemedelscentrum

Fredag 6 oktober 09.00 - 12.00
Hjärtpåverkan vid ärftlig transthyretinamyloid,
betydelsen av amyloidfibrillens sammansättning.
Disputation Björn Pilebro
Tandläkarhögskolan, hörsal D
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar!
Blankett finns på Läkemedelsverkets hemsida

www.lakemedelsverket.se

E-tjänst sjukvårdspersonal
Mer om rapporteringen (Hälso & sjukvård)
Utbildning: Biverkningsrapportering i praktiken (en e-utbildning)

http://www.lakemedelsverket.se/
https://e-service.lakemedelsverket.se/formservice/formDownload?serviceName=biverkningsrapport_tr_lakemedelsverket
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Rapportera-biverkningar/
http://79.99.0.79/lakemedelsverket/biverkningsrapportering
http://www.vll.se/fragaelinor

