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Rutin för hantering av läkemedelslista i hemsjukvård 
och i särskilda boenden 
 

Patientens läkemedelslista i hemsjukvård och i särskilda 
boenden där ansvaret för läkemedelshantering är 
överlämnat till sjuksköterska 
 
Region Västernorrland har skriftliga rutiner om hantering av patientens samlade 
läkemedelslista i NCS Cross, se Hantering av gemensam läkemedelslista. 
Patientens läkemedelslista i Pascal 
När det gäller patienter som har dosdispenserade läkemedel sker alla ordinationer i 
Pascal och ordinationerna överförs till läkemedelsmodulen i NCS Cross. Patientens 
läkemedelslista i NCS Cross är därmed överensstämmande med ordinationsunderlaget 
i Pascal. 

Läkemedelshantering 
Ordination av läkemedel 
Inom all hälso- och sjukvård ska den sjuksköterska eller läkare som ansvarar för vården 
av en patient svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på en or-
dinationshandling. Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är 
lämplig med utgångspunkt i patientens behov. Detta innebär att den som ordinerar 
särskilt ska göra en lämplighetsbedömning där hänsyn tas till patientens hälsotillstånd, 
ålder, kön, läkemedelsanvändning, pågående behandling och utredning, 
överkänslighet mot läkemedel, och eventuell graviditet eller amning. Vid bedömningen 
ska även läkemedlets kontraindikationer och andra viktiga faktorer för 
läkemedelsbehandlingen beaktas. 
Vad som anges i första och andra styckena ska gälla såväl vid insättning eller utsättning 
av ett läkemedel, som vid ändring eller förlängning av en pågående 
läkemedelsbehandling. Ordinationshandlingen ska signeras och det ska framgå vem 
som ordinerat respektive läkemedel. Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i 
patientjournalen på ett strukturerat sätt och i ett enhetligt format (elektroniskt). 
Dokumenterade läkemedelsordinationer ska hållas samlade i patientjournalen. (HSLF-
FS 2017:37).    

Page 1 of 3

https://intranat.rvn.se/globalassets/platina/341880
http://intern.lvn.se/upload/platina/341880.doc


 
www.rvn.se 

 

Dokumentrubrik 
Rutin för hantering av läkemedelslista i 
hemsjukvård och i särskilda boenden 

Sida 2(3) 

Dokumenttyp Fastställt Reviderat Giltigt till och med Dokumentnr / Version 
Rutin/Regel 2019-06-13 2020-10-12 2022-04-12 398373 / Version 2  

 

Utskrivet av Utskriftsdatum 
 2020-10-12 
 

Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet 

 
Enheter inom region Västernorrland, samt övriga förskrivare med möjlighet till 
anslutning, ska använda läkemedelsmodulen i journalsystemet NCS Cross. Ordination 
till patient ansluten till maskinell dosdispensering ska göras i det elektroniska 
ordinationsverktyget Pascal. Detta gäller även för recept på helförpackning (t ex 
Waran, vid behovsmediciner, mm). Pascal nås via NCS Cross läkemedelsmodul förut-
satt att läkare/sjuksköterska har giltig behörighet. Uppdatering av läkemedelsmodulen 
med senaste förteckning recept (fd. dosrecept) sker automatiskt när 
läkare/sjuksköterska med giltigt doskonto använder läkemedelsmodulen.  
 
Pascal 
I ordinationsverktyget Pascal finns möjlighet till tre olika utskrifter, Receputskrift 
Pascal, förteckning recept (fd. dosrecept) och läkemedelsförteckningen. De tre 
dokumenten är framtagna utifrån olika behov och har olika ansvariga utgivare.  

 Receptutskift Pascal (fd.ordinationshandling) 
Inera AB ansvarar för Receptutskift Pascal (fd.ordinationshandling), vilket är 
vårdens dokument i form av en tydlig utskrift över patientens aktuella läke-
medelslista. Detta dokument ska signeras och användas som underlag för 
utdelning av läkemedel.  

 Förteckning recept (fd. dosrecept) 
Förteckning recept (fd. dosrecept) är enligt Läkemedelsverket ett recept som 
används vid förskrivning av läkemedel till patient som får dosdispenserade 
läkemedel. Förteckning recept listar de ordinationer, med tillhörande informa-
tion, som en dospatient har lagrade elektroniskt hos e-hälsomyndigheten. 
Förteckning recept som medföljer varje leverans kan ses som en 
leveransverifikation från dosapoteket och ska inte sparas.  

 Läkemedelsförteckning 
Är en lista över patientens uthämtade läkemedel de senaste 15 månaderna och 
hanteras av eHälsomyndigheten. Förskrivare har tillgång till denna med 
patientens samtycke eller genom nödåtkomst.  

 
Sjuksköterskor i kommunerna har inte tillgång till NCS Cross. Signerad Receptutskift 
Pascal fungerar därför som patientens samlade läkemedelslista och 
ordinationsunderlag för patienter med dosdispenserade läkemedel vilket inte 
förteckning recept (fd. dosrecept) gör. I enlighet med rutinen för patientens samlade 
läkemedelslista ska läkare vid ordinationsändringar meddela ansvarig sjuksköterska om 
ordinationsförändringen antigen via muntligt/skriftligt meddelande eller genom att 
skriva ut och signera ordinationshandlingen som ges/skickas till ansvarig sjuksköterska 
eller motsvarande. 
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Relaterad information 
Hantering av gemensam läkemedelslista 
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