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Apotekarstöd i läkemedelsfrågor
Faktaägare: Marie Dahl apotekare, läkemedelsenheten, Anna Falk apotekare, läkemedelsenheten

Allmänt

I läkemedelsenhetens uppdrag ligger att stödja regionens övriga verksamheter i läkemedelsrelaterade frågor. Förskrivare kan få hjälp av apotekare med olika typer av läkemedelsfrågor, både
allmänna och patientrelaterade.

Vad kan läkemedelsenheten hjälpa oss med?
1. Allmänna läkemedelsfrågor
Frågor som framförallt rör läkemedelshantering kan ställas till läkemedelsenheten via telefon eller
mail. Exempel på frågor kan vara: kan tablett/kapsel delas/krossas, kan läkemedlet ges i sond,
lämpligt alternativ vid restnoteringar samt frågor kring hållbarhet och blandbarhet.
2. Patientrelaterade läkemedelsfrågor
Apotekaren kan hjälpa till med kartläggning av vilka läkemedel patienten använder, analys av
patienters läkemedelsbehandling samt informera patienter vid behov. Vad som önskas hjälp med
ska tydligt framgå i kontakten med apotekaren.
2.1 Kartläggning av läkemedelsbehandling/läkemedelsavstämning

Läkemedelavstämning innebär att patientens läkemedelslista stäms av med patienten för att
säkerställa vilka läkemedel, receptbelagda såväl som receptfria och naturläkemedel, som patienten
använder. Även eventuella hanteringsproblem och följsamhet till ordinationer tas upp. Syftet med
läkemedelsavstämningen är att ha korrekt underlag för bedömning av patientens fortsatta
medicinering. Apotekare gör läkemedelsavstämning med patienten vid fysiskt möte eller per
telefon/videomöte och gör en journalanteckning som läkaren tar ställning till.
2.2 Analys av läkemedelsbehandling

Analys av läkemedelsbehandling föregås alltid av en läkemedelsavstämning som kan göras av
apotekare eller annan vårdpersonal.
Apotekaren gör en analys av läkemedelsbehandlingen i förhållande till vad som framkommit vid
läkemedelsavstämningen, uppgifter i journalen om patientens status, diagnoser, labvärden,
interaktioner samt aktuella riktlinjer för läkemedelsbehandling. Förslag till åtgärder dokumenteras i
journalen.
2.3 Patientinformation

Apotekaren kan hjälpa till med fördjupad läkemedelsinformation till patienter som har frågor kring
sin läkemedelsbehandling. Informationen kan ges antingen vid ett fysiskt möte eller per
telefon/video. En journalanteckning görs och delges läkaren.
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Vilken typ av samarbete vill vi ha med läkemedelsenheten?

Vid frågor som rör enstaka patienter finns möjlighet att skicka konsultationsremiss till
läkemedelsenheten via Cosmic.
Vid frågor som rör flera patienter på enheten är olika samarbetslösningar möjliga. Apotekaren kan
ha patientsamtal och/eller delta i vårdteam, se förutsättningar i respektive checklista.
Checklista för samarbete mellan läkemedelsenheten och vårdcentral
Checklista för samarbete mellan läkemedelsenheten och sjukhusmottagning/vårdavdelning
Exempel på samarbeten är att apotekaren har samtal med vårdcentralens respektive
vårdavdelningens patienter. Apotekaren kan då kartlägga patienternas läkemedelsanvändning,
analysera deras läkemedelsbehandling och ge läkemedelsinformation. Apotekare deltar även i
vårdteam i hemsjukvård, på äldremottagning samt på vårdavdelning för att bidra med
läkemedelsperspektivet.
Beställande enhet inventerar sina behov och önskemål angående vad man vill ha hjälp med, hur
ofta man vill ha hjälp, om man vill att apotekaren ska ha kontakt med patienterna samt hur
apotekaren ska kommunicera med berörd läkare. Aktuell checklista fylls i för att definiera
samarbetet.

Hur kontaktar vi läkemedelsenheten?
Allmänna frågor
Läkemedelsenheten
0470-58 79 90

Patientrelaterad fråga

Patientrelaterade frågor

(en patient)

(flera patienter)

Skicka konsultationsremiss
till läkemedelsenheten

För dialog och planering av
samarbeten. Kontakta
läkemedelsenhetens
verksamhetschef:

lakemedelsenheten@kronoberg.se

Magnus Munge
0470-58 85 23
magnus.munge@kronoberg.se
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