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Checklista 
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Granskare: Sara Norberg  

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning, Privat primärvård 

Checklista Fördjupad läkemedelsgenomgång (LMG) 

Förändringar från föregående utgåva 

Redaktionella ändringar och byte till ny dokumentmall. 

 

Fördjupad LMG ska föregås av eller inkludera Enkel LMG 

Se även Hjälpreda till Fördjupad läkemedelsgenomgång 

1. Faktaunderlag 

□ Information från enkel LMG  

□ Aktuell läkemedelslista 

□ Läkemedelshistorik 

□ Aktuella diagnoser  

□ Provsvar 

□ Mätvärden, t ex blodtryck (gärna även ortostatiskt), puls, längd, vikt  

□ Interaktionskontroll (nivå D och C) 

□ Ev symtomskattning (PHASE 20) 

□ Fallrisk/fall senaste 3 månaderna 

2. Fördjupad läkemedelsgenomgång - läkemedelsrelaterade problem (LRP) 

□ Aktuell läkemedelslista  

□ Indikation, utvärdering av effekt, nyttan>risken   

□ Mindre lämpliga/olämpliga läkemedel inkl kontraindicerade läkemedel, allergi  

□ Behandling som saknas. Finns det dokumenterat varför behandling avståtts?  

□ Val av läkemedel (utifrån rekommendationer, kostnad, hantering) 

□ Dosering, doseringsintervall, tidpunkt, behandlingstid  

□ Nedsatt njurfunktion (olämpliga val, dosering)  

□ Nedsatt leverfunktion (olämpliga val, dosering)  
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□ Hanteringsproblem (följsamhet, krossa, inhalationsteknik mm)  

□ Misstänkt/möjlig biverkan (inkl fall), läkemedel för att behandla biverkning  

□ Läkemedel som bör monitoreras (finns aktuella provsvar) 

□ Läkemedelsinteraktioner (kliniskt relevanta) 

□ Om utsättning – eventuell uttrappning, eventuell utebliven interaktion  

□ Ej rekommenderat läkemedel (Terapirekommendationer, kostnad) 

□ Ickefarmakologiskt alternativ och/eller komplement  

3. Kommunicera med patienten 

□ Kommunicera med patienten om målen för läkemedelsbehandlingen  

□ Kommunicera med 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 

4. Följ upp och dokumentera 

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

□ Dokumentera i journalen, se Dokumentationsanvisning 

□ Registrera Fördjupad läkemedelsgenomgång i läkemedelsmodulen. 

 

OBS! Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång förutsätter dokumentation med 

åtgärdskod XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad. 

Historik 

Ersätter dokument ”Checklista Fördjupad läkemedelsgenomgång (LMG)”. 

Utarbetat av 

Läkemedelscentrum. 

Referenser 

Ej tillämpbar. 
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