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Höststädning av läkemedelslistor
v 41–42, start 8 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 kommer att för
andra året i rad genomföra en kampanj för
städning av läkemedelslistor och lagrade recept.
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 läkemedel som du inte
använder till apoteket.

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.

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

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

kunden och 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 pinnstatistik över antal makulerade

inaktuella recept under tvåveckorsperioden.

Har du frågor kontakta:
Therese Ahlepil apotekare; therese.ahlepil@vll.se
tel 090–7853909
Bo Sundquist Läkemedelskommittén;
bo.sundquist@vll.se, tel 090–7858565
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

Nya centrala receptfavoriter

Följande centrala receptfavoriter inom områdena
allergi, diabetes och hjärta-kärl har nu
publicerats i databasen:

• Lecrolyn
• Livostin
• Opatanol
• Emerade
• Apidra
• Bydureon
• Trajenta
• Waran
• Warfarin Orion
• Pradaxa
• Eliquis
• Xarelto
• Lixiana
• Ramipril (indikation hypertoni)
• Suscard
• Amlodipin (indikation kärlkramp)

Vid synpunkter, önskemål eller förslag vad gäller
centrala receptfavoriter, kontakta
lakemedelskommitten@vll.se

Läkemedelskommittén

Vecka 40
Onsdag 3 oktober 12:10-12:55
Läkemedelslunch: Nyheter och decentraliserad
diagnostik av mikrobiologiska agens
med Tor Monsen, överläkare, Avdelningen för
Klinisk Mikrobiologi, NUS
Betula, NUS samt videokonferens.
Anmälan via utbildningsportalen senast 30 sep
Läkemedelscentrum

Fredag 5 oktober 13:00-15:00
Multimodal rehabilitation: Patienters
erfarenheter och självrapporterade utfallsmått
vid långvarig smärta.
Mittseminarium, Linda Spinord
Landstingshuset, Sytertoppen
Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering

Vecka 41
Fredag 12 oktober 09:00-12:00
Radiologiska mätningar vid total
höftproteskirurgi.
Disputation, Bariq Al-Amiry
Lokal 260, Röntgenklinik, NUS
Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Fredag 12 oktober 09:00-12:00
Metabola riskfaktorer och molekylära
subtyper av kolorektalcancer.
Disputation, Robin Myte
NUS, Sal 260 byggnad 3A, vån 2, Målpunkt
A21
Inst. för strålningsvetenskaper
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