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Läkemedelsgenomgång är en systematisk genomgång av en patients läkemedel. 

Fast läkarkontakt ansvarar för genomgången. 

 

Då kommunsjuksköterskan har övertagit ansvar för läkemedelshanteringen utförs 

genomgången i dialog mellan patient, läkare, sjuksköterska, omvårdnads- eller 

omsorgspersonal. Anhöriga kan erbjudas att medverka när det är lämpligt. Apotekare eller 

klinisk farmakolog kan konsulteras i samband med läkemedelsgenomgång. 

 

För patienter med eget ansvar för sin läkemedelshantering görs läkemedelsgenomgången av 

patient och läkare tillsammans. Övriga personer enligt ovan kan delta vid behov. 

Läkemedelsgenomgång 

 
Riktlinje 

”Läkemedelsgenomgång skall genomföras minst en gång årligen för patienter inskrivna i den kommunala 

hälso- och sjukvården där läkaren beslutat att läkemedelshanteringsansvaret är övertaget av 

sjuksköterskan ” 

 

Definition 
 
 

 
Arbetsgång 

 
En läkemedelsgenomgång innehåller följande moment: 

 
Initiering: 

 
I de fall sjuksköterskan har övertagit ansvar för patientens läkemedelshantering, initierar 

sköterskan en läkemedelsgenomgång minst en gång årligen. Alla i vårdteamet kan påtala 

behov av en genomgång, om de tycker att något verkar tveksamt gällande patientens 

läkemedel. 

 

För patienter i kommunal hälso- och sjukvård med eget ansvar för sin läkemedelshantering 

erbjuder regionens vårdenhet/fast läkarkontakt en läkemedelsgenomgång vid årlig kontroll 

och/eller receptförnyelse. I samband med detta ansvarar regionens vårdenhet för att 

läkemedelsgenomgång genomförs antingen vid det aktuella besöket eller vid ett senare 

tillfälle. 



Förberedelse: 

 
Läkaren ansvarar för att ordinera prover och vid behov PHASE-20 eller PHASE- proxy. 

Information om patientens sjukdomsbild, aktuella symptom samt aktuella och tidigare 

ordinerade läkemedel samlas in av kommunsjuksköterska och läkare. Har patienten 

ordinationer från flera olika läkare kan ansvarig läkare vid behov kontakta dessa inför 

läkemedelsgenomgången. 

 
Genomförande: 

 
En genomgång och diskussion kring patientens läkemedel genomförs. Patienten och i 

tillämpliga fall närstående, ges möjlighet att redogöra för patientens läkemedelsintag, beskriva 

olika reaktioner på läkemedlen och ställa frågor. 

 

En enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång genomförs enligt aktuell rutin. Varje 

läkemedel ska kritiskt ifrågasättas, särskilt om det rör sig om långvariga behandlingar eller 

läkemedel som kan vara olämpliga för äldre. 

 

Uppföljning av genomförda åtgärder (när, hur och av vem), ska dokumenteras. 

 

En uppdaterad läkemedelslista skrivs ut och överlämnas till patient/anhörig och till berörd 

sjuksköterska när ansvaret för läkemedelshanteringen är övertaget. 

 

För mer information om enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång se rutin för 

Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse 

 

 
Dokumentation: 

 
Åtgärdsregistrering av utförd läkemedelsgenomgång i Cosmic av 

läkare. KVÅ kod enkel XV015, fördjupad XV016 

Kommunsjuksköterskor dokumenterar efter respektive kommunsrutin. 

KVÅ kod XV022 Möte för enkel läkemedelsgenomgång. 

KVÅ kod XV023 Möte för fördjupad läkemedelsgenomgång. 

https://vardgivare.regionkalmar.se/globalassets/vard-och-behandling/lakemedel/riktlinjer-och-rutiner/rutin-for-lakemedelsgenomgang-och-lakemedelsberattelse1.pdf


Bilagor: 
 

Bilaga 1: PHASE 20 - http://www.lul.se/phase-20 
 

Bilaga 2: PHASE-Proxy – phase_proxy_2016.pdf (demenscentrum.se) 

 

Bilaga 3: Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel – en vägledning för 

hälso- och sjukvården (socialstyrelsen.se) 
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Ändringshistorik 
 
 

Datum Ändring Utförd av 

2016- 

12-17 

Revidering Ann-Britt Christensen medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Emmaboda och Nybro kommun 

Tobias Damgaard apotekare Läkemedelssektionen 

Planeringsenheten LT 

Ann-Katrin Wilhelmson äldresamordnare Planeringsenheten LT 

2021- 

12-15 

Revidering 

Ändrat från landsting till 

region, 

Lagt till KVÅ koder, 

Länk till rutin 

läkemedelsgenomgång 

Lagt till Bilaga 2 och 3 

Ann-Britt Christensen medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Emmaboda 

Karin Mathold Specialistläkare Geriatrik Lindsdals Hälsocentral Tobias 

Damgaard apotekare Regionstab 

Lina Hellstöm apotekare Regionstab 

Kristin Irebring äldresamordnare Regionstab 

2022-09-21 Uppdaterat länkar Kristin Irebring äldresamordnare Regionstab 

Lena Vilander Hamnert Utvecklingsledare Äldre 

Kommunförbundet 

 

http://www.lul.se/phase-20
https://demenscentrum.se/sites/default/files/globalassets/arbeta_med_demens_pdf/skalor_instrument/phase_proxy_2016.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-3-18.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-3-18.pdf

