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1 Slutenvårdspatienter
Ordination av läkemedel skall göras skriftligen i patientens läkemedelslista och
signeras.
1.1

Operatören eller ”inskrivande” läkare på opererande klinik
ansvarar för:
 att patientens läkemedelslista är uppdaterad och med verkligheten
överensstämmande.
 att koagulationspåverkande läkemedel (t ex NOAK, trombocythämmare, P-piller
mm) och vissa antireumatiska läkemedel med påverkan på läkningsprocessen
sätts ut om och när så krävs.
 ordination av pre/per/postoperativ antibiotika och för ordination av på
avdelningen administrerad postoperativ analgetika.
 ordination av premedicinering i färdiga paket i vissa fall (t ex höft- och
knäplastiker).

1.2

Anestesiologen som gör den preoperativa bedömningen
ansvarar för:
 att bestämma vilka av patientens övriga ordinarie läkemedel som ska tas på
operationsdagen. Detta meddelas patienten direkt i samband med digitalt
eller fysiskt möte och registreras i Cosmics läkemedelslista genom
”kryssning” av läkemedel som EJ ska tas.
 Om inga läkemedel är kryssade i läkemedelslistan förutsätts att patienten kan
ta sina läkemedel enligt listan.
 Samma rutin med ”kryssning” gäller för slutenvårdspatienter som enbart
journalbedöms, men då meddelar opererande kliniks koordinator patienten
vilka läkemedel som ska tas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2 Öppenvårdspatienter
2.1






Operatören eller ”inskrivande” läkare på opererande klinik
ansvarar för:
att patientens läkemedelslista är uppdaterad och med verkligheten
överensstämmande.
att koagulationspåverkande läkemedel (t ex NOAK, trombocythämmare,
P-piller mm) och vissa antireumatiska läkemedel med påverkan på
läkningsprocessen sätts ut om och när så krävs.
ordination av pre/per/postoperativ antibiotika.
ordination av premedicinering i färdiga paket i vissa fall (t ex tonsillotomier).

Ovanstående ordinationer görs i Cosmics läkemedelslista.
2.2

Anestesiologen som gör den preoperativa bedömningen
ansvarar för:
 vilka av patientens övriga ordinarie läkemedel som ska tas på operationsdagen.
Detta kommuniceras skriftligen i Cosmic TM Anestesibedömning i rutan
”Läkemedelslista genomgången”
 Här skrivs vilka läkemedel som ska eller inte ska tas.
 Ordination av premedicinering i form av färdiga paket, görs i Cosmics
läkemedelslista, sätts som ej tidssatta, aktiveras på aktuell operationsdag av
sjuksköterska på preop.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2022-09-26

Sida 2 av 2

