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Läkemedel till hemgående patient med dosdispenserade
läkemedel
Till patienter med dosdispenserade läkemedel ska doser och nyinsatta helförpackningar beställas
akut till patientens ordinarie boende dagen före hemgång från sjukhuset. För att täcka tiden till
dess doserna levereras akut, iordningställs och skickas läkemedel med från sjukhuset.

Förskrivare
Följande ska göras senast kl. 14.00 dagen innan patienten ska gå hem:
 Uppdatera förskrivningarna i Pascal efter patientens läkemedelslista i Cosmic
 Aktivera patienten om den är vilande i Pascal under fliken Patientinformation Ändra patientinformation och status
 Ändringar av läkemedel, nyinsatta läkemedel samt nyinsatta helförpackningar sätts som
”AKUT PRODUKTION”
 Markera att hela nyinsatta helförpackningar ska medfölja nya dosrullen vid akut
produktion
 Meddela ansvarig sjuksköterska att dosrulle är akutbeställd
 Skriv ut läkemedelslistan i Pascal och lämna till patienten

Sjuksköterska










Kontrollera med ansvarig läkare att läkemedelslistan i Cosmic är uppdaterad
Iordningställ och skicka med läkemedel för 2 dagar.
Infaller en röd dag/helg under dessa 2 dagar skicka med för en extra dag.
Om det inte skett några dosändringar på läkemedel insatta sedan tidigare behöver endast
nyinsatta läkemedel skickas med.
Vid behovsläkemedel, skicka med utifrån vad patienten haft för behov under vårdtiden.
Har inga vid behovsläkemedel givits skicka endast med för ett utdelningstillfälle.
Antibiotikatabletter skicka med för kvarstående kortare kur (1–3 dagar)
Klexane injektion skickas alltid med
Iordningställ ett läkemedel per läkemedelspåse.
Märk påsen med: patientens namn, personnummer, läkemedlets namn och styrka. Datera
och signera påsen. (se bild s 2)
Signera iordningsställda doser i läkemedelslistan i Cosmic
Skriv i Link att akuta doser har beställts så kommunen kan hämta dessa på ordinarie
leveransställe.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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