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Klinisk farmaci i Region Västerbotten  
 

Inom Region Västerbotten arbetar idag fem kliniska 

apotekare med att bland annat erbjuda stöd vid 

läkemedelsgenomgångar på sjukhusavdelningar, 

sjukstugor, särskilda boenden och hos 

hemmaboende patienter. 

Kliniska apotekare utgör en kompletterande 

kompetens gällande läkemedelsbehandling för de 

patienter som bedöms ha störst nytta av en 

läkemedelsgenomgång. Läkemedelsgenomgångar är 

en grundsten i den kliniska farmacin men den kan 

även innefatta utbildning, läkemedelsavstämning och 

utskrivningssamtal. 

 

Vad är en läkemedelsgenomgång? 
En läkemedelsgenomgång innebär att analysera, följa 

upp och ompröva en individs läkemedelsanvändning 

enligt ett förutbestämt arbetssätt. Enligt 

Socialstyrelsens författning (HSLF-FS 2017:37) är 

läkare ansvariga för genomförandet av 

läkemedelsgenomgångar men kan vid behov 

samarbeta med andra professioner, bland annat 

apotekare.  

 

En enkel läkemedelsgenomgång är en avstämning av 

en patients samtliga ordinerade och använda 

läkemedel i syfte att skapa en fullständig och korrekt 

läkemedelslista samt upptäcka och åtgärda 

uppenbara läkemedelsrelaterade problem. 

 

En fördjupad läkemedelsgenomgång är en 

omfattande genomgång av patientens 

läkemedelsbehandling, hälsotillstånd, symtom och 

laboratorievärden i syfte att säkerställa att 

läkemedelsbehandlingen är aktuell, ändamålsenlig 

och säker.  

 

Hur jobbar en klinisk apotekare med 

läkemedelsgenomgångar?  
En klinisk apotekare förbereder sig inför en 

läkemedelsgenomgång genom att göra en grundlig 

journalgenomgång med patientens läkemedel i fokus. 

Patientens läkemedelsbehandling värderas utifrån en 

helhetsbild med hänsyn till eventuell polyfarmaci, 

särskilt biverkningsbenägna läkemedel, interaktioner, 

läkemedelsföljsamhet och hantering samt indikation 

för eller avsaknad av läkemedelsbehandling. 

Dessutom bedöms och omprövas varje enskilt 

läkemedel med avseende på nytta/risk, effekt, 

behandlingstid samt dosering utifrån exempelvis 

nedsatt njur- och leverfunktion. Vid 

läkemedelsgenomgångar inom slutenvård läggs även 

fokus på eventuella överföringsfel samt koppling 

mellan inläggningsorsak och läkemedel.  

 

Den kliniska apotekaren tar fram förslag på 

läkemedelsförändringar och andra åtgärder utifrån 

de läkemedelsrelaterade problem som framkommit 

vid journalgenomgången. Dessa diskuteras därefter 

med behandlande läkare samt övriga i vårdteamet 

utifrån möjlighet. Behandlande läkare tar beslut om 

och genomför eventuella läkemedelsförändringar 

eller andra åtgärder. 

 

Upplägget av arbetet med läkemedelsgenomgångar 

kan anpassas efter verksamhetens önskemål och 

behov.  

 

Hur kan läkare få stöd av kliniska apotekare? 
Länktips samt verktyg för förskrivare att arbeta med 

läkemedelsgenomgångar finns samlat här: 

https://www.regionvasterbotten.se/for-

vardgivare/behandlingsstod-och-

vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsgenomgangar 

Önskas uppstart av verksamhet med klinisk farmaci, 

eller om förskrivare vill ha hjälp av apotekare kring 

enskilda patienter, se kontaktuppgifter nedan.  
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Kontaktuppgifter kliniska apotekare Region Västerbotten 
lakemedelsgenomgangar@regionvasterbotten.se eller direkt: 

Sara Norberg   sara.norberg@regionvasterbotten.se 

Jeanette Jonsson   jeanette.jonsson@regionvasterbotten.se 

Bettina Pfister   bettina.pfister@regionvasterbotten.se 

Anna Pettersson     anna.k.pettersson@regionvasterbotten.se 

Maria Gustafsson  maria.l.gustafsson@regionvasterbotten.se 

 

Calendarium 
 
Fredag 3/12 09.00 – 12.00 
Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid 
reparation av komplexa bråck. 
Disputation: Viktor Holmdahl 
Aulan, Sunderby sjukhus 
https://umu.zoom.us/j/61055850698 
Mötes ID: 610 5585 0698 

Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap 
 

Fredag 10/12 09.00 – 12.00 
Tilläggskost med nordisk mat. Effekt på 
näringsintag, tillväxt, biomarkörer och ätbeteende. 
Disputation: Ulrica Johansson 
Bergasalen alternativt anslut via länk här: 

Inst. för klinisk vetenskap 
 

Fredag 10/12 13.00 – 16.00 
Idiopatisk normaltryckshydrocefalus; epidemiologi 
och diagnostik. 
Disputation: Johanna Andersson 
Betula alternativt anslut via länk här: 

Inst. för klinisk vetenskap 

  
 
 
 

 

 
 
Onsdag 15/12 12:10-12:55 
Läkemedelslunch: Osteoporosbehandling som 
sekundärprevention efter fraktur 
Med Johannes Norberg, specialistläkare palliativ 
medicin Skellefteå och Hanna Lindvert, 
distriktsläkare, Tärnaby sjukstuga 
 
Hälsocentraler och kliniker i Region Västerbotten som 
önskar lunch, ombesörjer beställning enligt gängse 
rutin på Linda Läkemedelsluncher (vll.se) 
 
Microsoft Teams-möte  

Klicka här för att ansluta till mötet  
 
Anslut med en videokonferensenhet  
teams@video.vll.se  
videokonferens-ID: 121 577 195 4  
Alternate VTC instructions  
 
Fredag 17/12 08.30 – 11.30 
VUB: Vidareutbildning för distriktsläkare 
Anmälan via utbildningsportalen  
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