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Instruktion 

Fastställt av: Jörn Schneede 

Upprättat av: Bo Sundqvist 

Granskare: Ragnberth Helleday  

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning, Privat primärvård 

Läkemedelsgenomgångar i primärvården – dokumentationsanvisning 

Förändringar från föregående utgåva 

Byte till ny dokumentmall. 

 

I primärvårdens och sjukstugornas NCS Cross-databaser finns termen Enkel 

läkemedelsgenomgång under anteckningstyperna Konferens, Besök och Telefon. 

Termen Fördjupad läkemedelsgenomgång finns bara under anteckningstyperna 

Konferens; Besök. 

Valbara kontakttyper i ovan nämnda anteckningstyper är Mottagningsbesök; 

Hembesök; Digitalt vårdmöte; Demensmottagning; Rond särskilt boende. 

Termen Läkemedelsgenomgång expanderas till Enkel läkemedelsgenomgång 

eller Fördjupad läkemedelsgenomgång, vilka i sin tur expanderas till följande 

sökord: 

• Närvarande – Här namnger man vilka som är med vid läkemedelsgenomgången. 

Man kan också ange vem som gjort symtomskattningen (Phase 20), ifall den 

personen inte är närvarande. 

• Läkemedelsavstämning - Kartläggning och dokumentation av: 

o vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför 

o vilka av dessa läkemedel som patienten använder 

o eventuella receptfria läkemedel och naturläkemedel 

• PHASE-20 (enbart vid fördjupad läkemedelsgenomgång) - Sammanfatta de skattade 

symtomen 

• Bedömning - Finns läkemedelsrelaterade problem? Vid enkel läkemedelsgenomgång 

bedöm vilka som kan åtgärdas direkt och vilka som kräver en fördjupad 

läkemedelsgenomgång. Vid fördjupad läkemedelsgenomgång dokumenteras de 

överväganden man har gjort bl.a. mot bakgrund av patientens status, symtom, lab, 

njurfunktion samt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos 

äldre. Mål med behandlingen anges. 

• Åtgärd - Dokumentera åtgärder av läkemedelsrelaterade problem. 
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• Uppdatering läkemedelslista - Dokumenteras att uppdatering är gjord. 

Läkemedelslista ges till patient eller anhörig. 

• Uppföljning - Om, när och av vem uppföljning ska ske. 

Vid dokumentation används termerna/sökorden Enkel läkemedelsgenomgång och Fördjupad 

läkemedelsgenomgång. Ersättning ges enbart för fördjupad läkemedelsgenomgång och förutsätter 

dokumentation med åtgärdskod XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad. Stickprovskontroller 

kommer att göras angående dokumentationskvalitet. 

Utförd läkemedelsgenomgång ska även registreras via läkemedelslistans 

funktion Läkemedelsgenomgång. Detta för att andra kliniker ska ges möjlighet 

att se att en läkemedelsgenomgång är utförd samt var genomgången skett. 

Historik 

Ersätter dokument ”Läkemedelsgenomgångar i primärvården - dokumentationsanvisning” från 2016-

10-12. 

Utarbetat av 

Vårdstöd Bas-förvaltningen och Läkemedelscentrum. 

Referenser 

Ej tillämpbar. 
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