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Rekvisition av läkemedel vid besök på vårdenhet
Gäller för: Region Kronoberg
Faktaägare: Cecilia Nordquist apotekare, läkemedelskommittén
Denna riktlinje avser att ge vägledning i de fall patienten får ett läkemedel
administrerat/distribuerat på en vårdenhet och en valsituation uppstår om
läkemedlet ska förskrivas på recept som patienten hämtar ut eller rekvireras till
vårdenheten.
De praktiska och ekonomiska konsekvenserna av en läkemedelsordination ska vara
lika för alla invånare. Riktlinjen ska underlätta en patientsäker, effektiv och jämlik
hantering av läkemedel i regionen.
Riktlinjen gäller inte inneliggande patienter eftersom läkemedel då alltid rekvireras
till avdelningen.
I öppenvård hanteras i normalfallet patientens ordinerade läkemedel av patienten
själv via recept som hämtas ut på apotek.
Riktlinjen avser inte hantering av läkemedel i individuella undantagsfall, exempelvis
subvention av läkemedel som inte omfattas av den ordinarie läkemedelsförmånen
eller läkemedel till patienter utan sjukdomsinsikt, se Vårdgivarwebben.
1.1

Grundprinciper för tillämpning

Läkemedlet rekvireras i följande situationer:
 Det är en naturlig, nödvändig del innan/under/efter behandling eller
undersökning som utförs på vårdenhet (t.ex. laxering inför koloskopi,
huddesinfektion inför kirurgi)


Det finns medicinska skäl, patientsäkerhetsskäl, hanteringsfördelar eller
ekonomiska skäl för att det ska tillhandahållas eller administreras av
vårdpersonal (t.ex. parenteralt järn, i.v. osteoporosläkemedel, läkemedel där
obruten kylförvaring krävs)

Exempel på läkemedelsgrupper som i normalfallet bör rekvireras Kommentar
Antibiotikaprofylax inför kirurgiska ingrepp, tandläkarbesök etc.
Biologiska läkemedel vid astma eller urtikaria (t.ex. Xolair, Nucala)

Xolair rekvireras om det ges av
sjukvårdspersonal.

Botulinumtoxin
Erytropoietin

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.

Rekvireras vid dialys.
Receptförskrivning i övriga fall.
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Exempel på läkemedelsgrupper som i normalfallet bör rekvireras Kommentar
Hematopoetiska tillväxtfaktorer (filgrastim m.fl.)
Huddesinfektion inför kirurgi
Hyposensibilisering injektion (t.ex. Alutard)
Intravenösa/subkutana immunglobuliner
Kortisoninjektioner (t.ex. Depo-Medrol)
Lokal behandling basalcellscancer, aktiniska keratoser som ges vid ett tillfälle
(t.ex. Ameluz, Metvix)
Lågmolekylära hepariner (Klexane m.fl.)

Korttidsbehandling (upp till 1
månad) rekvisition.
Vid längre tids behandling recept.

Läkemedel inför röntgen, koloskopi, rektoskopi (t.ex. laxermedel)
Osteoporosläkemedel, infusion och injektion (t.ex. Aclasta, Prolia)
Parenteralt järn
Vacciner
Vitamin B12-injektion

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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