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Instruktion 

Fastställt av: Jörn Schneede 

Upprättat av: Jeanette Jonsson 

Granskare: Sara Norberg  

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning, Privat primärvård 

Hjälpreda till Fördjupad läkemedelsgenomgång 

Förändringar från föregående utgåva 

Ändrad rubrik för punkt 7. Länk till Behandling av de mest sjuka och sköra äldre flyttad till punkt 7. 

Uppdaterad länk till eGFR.se samt svensk dos.se. Riskprofil tillagd som punkt 10. 

1. Checklistor för läkemedelsgenomgångar  

Checklistorna är avsedd att användas som ett verktyg vid arbetet med enkla och fördjupade 

läkemedelsgenomgångar 

• Checklista Enkel läkemedelsgenomgång  

• Checklista Fördjupad läkemedelsgenomgång  

2. Hjälp att dokumentera i NCS Cross  

• Dokumentera i journalen 

3.  Dosförpackade läkemedel  

• Rutiner och checklistor Säker Dos i Västerbotten  

• Dossortiment (se Sortimentslista för Norra sjukvårdsregionen) 

4. Ortostatiskt blodtryck 

• Blankett för mätning av ortostatiskt blodtryck Region Stockholm 

5. Interaktionsbedömning (samma som i NCS Cross men med utförligare information) 

• Janusmed interaktioner  

6. Symtomskattningsformulär för att upptäcka läkemedelsbiverkningar 

•  PHASE 20 

7. Läkemedel till äldre 

• Läkemedel som bör undvikas till äldre, Terapirekommendationer  

• Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017 

• Behandling av de mest sjuka och sköra äldre   

 

https://vlladmin.sharepoint.com/sites/ledningssystem-lakemedelscentrum/Faststllda%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fledningssystem%2Dlakemedelscentrum%2FFaststllda%20dokument%2FChecklista%20Enkel%20l%C3%A4kemedelsgenomg%C3%A5ng%20%28LMG%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fledningssystem%2Dlakemedelscentrum%2FFaststllda%20dokument
https://vlladmin.sharepoint.com/sites/ledningssystem-lakemedelscentrum/Faststllda%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fledningssystem%2Dlakemedelscentrum%2FFaststllda%20dokument%2FChecklista%20F%C3%B6rdjupad%20l%C3%A4kemedelsgenomg%C3%A5ng%20%28LMG%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fledningssystem%2Dlakemedelscentrum%2FFaststllda%20dokument
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
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/dosforpackade-lakemedel/rutiner
https://www.svenskdos.se/sortiment/aktuellt-sortiment/
https://www.svenskdos.se/sortiment/aktuellt-sortiment/
https://www.janusinfo.se/download/18.4915ab2217f446efa343dfc/1646131827903/Ortostatiskt%20blodtryck%20blankett%20220228.pdf
https://janusmed.se/interaktioner
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsgenomgangar
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer/lakemedel-for-aldre/lakemedel-som-bor-undvikas-till-aldre
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer/lakemedel-for-aldre/lakemedel-som-bor-undvikas-till-aldre
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-6-7.pdf
https://regionuppsala.se/lakemedel_och_aldre
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8. Nedsatt njurfunktion 

Hos patienter med avvikande muskelmassa bör inte kreatinin utan cystatin-C användas för beräkning 

av eGFR. Se Terapirekommendationer  

• Janusmed njurfunktion 

• Räkna om från relativt till absolut eGFR 

9. Nedsatt leverfunktion  

• Läkemedelstillförsel vid leversjukdom, Internetmedicin 

10. Riskprofil 

• Janusmed riskprofil 

11. Läkemedelshantering  

• Krossa läkemedel, Region Skåne 

• Filmer om inhalationsteknik mm Medicininstruktioner 

12. Utsättning av läkemedel  

• FASUT-3  

13. Rekommenderade läkemedel 

• Terapirekommendationer  

14. Restnoteringar  

• Läkemedelsverket  

15. Extemporeläkemedel 

• APL (I vissa fall krävs det att man skaffar inloggning till AIDA) 

16. Naturläkemedel 

• Läkemedelsverket 

Historik 

Ersätter dokument ”Hjälpreda till Fördjupad läkemedelsgenomgång”. 

Utarbetat av 

Läkemedelscentrum. 

Referenser 

Ej tillämpbar. 

https://janusmed.se/njurfunktion
https://www.egfr.se/
https://www.egfr.se/
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1483
https://janusmed.se/riskprofil
https://www.lakemedelshantering.se/#/
https://www.medicininstruktioner.se/
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/behandlingsrekommendationer/fas-ut-3
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/
https://www.apl.se/samhallsuppdraget/aida.html
https://www.apl.se/samhallsuppdraget/aida.html
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/vaxtbaserad-lakemedel-och-naturlakemedel
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/vaxtbaserad-lakemedel-och-naturlakemedel
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