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Checklista 

Fastställt av: Jörn Schneede 

Upprättat av: Jeanette Jonsson 

Granskare: Lisa Selberg  

Organisation gäller inom: Privat primärvård, Hälso- och Sjukvårdsförvaltning 

Checklista Enkel läkemedelsgenomgång (LMG) 

Förändringar från föregående utgåva 

Byte till ny dokumentmall. 

1. Läkemedelsavstämning 

Kartlägg så långt möjligt – fråga patienten och/eller närstående; titta i tillgänglig dokumentation 

□ Vilka läkemedel är patienten ordinerad och varför 

(fråga speciellt om läkemedel ordinerade av annan specialist, smärtläkemedel, vid-

behovs-läkemedel, ögondroppar, inhalatorer och salvor) 

□ Vilken styrka och dosering 

□ Vilka av dessa använder patienten; i vilken dos; när på dygnet tas de 

□ Vilka övriga läkemedel använder patienten 

(fråga efter receptfritt/naturläkemedel/växtbaserade läkemedel) 

2. Kontrollera läkemedelshanteringen  

□ Praktiska problem med handhavande 

(t ex. sväljsvårigheter, svårigheter med inhalationer, ögondroppar, förpackningar eller 

särskild förvaring) 

□ Praktiska problem med följsamhet 

(fråga speciellt om patienten hoppar över något läkemedel och i så fall varför eller om 

patienten brukar glömma något läkemedel) 

3. Bedöm och åtgärda läkemedelsrelaterade problem (LRP) 

□ Bedöm om LM‐behandlingen är ändamålsenlig och säker 

□ Åtgärda LRP som går att lösa direkt 

□ Behövs fördjupad LMG? Se till att det bokas 

4. Justera så att läkemedelslistan är korrekt 

□ Sätt ut inaktuella läkemedel 

□ Skriv in receptfria läkemedel (om de bedöms lämpliga att använda) som registrerade recept i 

läkemedelsmodulen 
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5. Kommunicera med patienten 

□ Kommunicera patienten om vilka LRP som hittats, vilka åtgärder som bör göras och varför 

□ Ge en korrekt läkemedelslista till patienten 

□ Ge läkemedelsberättelse till patienten vid utskrivning från slutenvård 

6. Följ upp och dokumentera    

□ Planera ev uppföljning av förändringar ‐ när, var, hur 

□ Dokumentera i journalen, se Dokumentationsanvisning 

□ Registrera Enkel läkemedelsgenomgång i läkemedelsmodulen 

Historik 

Ersätter dokument ”Checklista Enkel Läkemedelsgenomgång (LMG)”. 

Utarbetat av 

Läkemedelscentrum. 

Referenser 

Ej tillämpbar. 

https://vlladmin.sharepoint.com/sites/ledningssystem-lakemedelscentrum/Faststllda%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fledningssystem%2Dlakemedelscentrum%2FFaststllda%20dokument%2FL%C3%A4kemedelsgenomg%C3%A5ngar%20i%20prim%C3%A4rv%C3%A5rden%20%E2%80%93%20dokumentationsanvisning%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fledningssystem%2Dlakemedelscentrum%2FFaststllda%20dokument
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