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Syfte
Riktlinjen syftar till att säkerställa patientens tillgång till läkemedel vid byte av vårdenhet.
___________________________________________________________________________________________________

Nytt sedan föregående revidering
Nödvändiga läkemedel ska vara tillgängliga vid utskrivning från slutenvården. För de patienter som faller
inom ramen för vårdsamverkan har vårdgivaren skyldighet att överföra all nödvändig utskrivningsdokumentation senast samma dag som patienten skrivs ut från sluten vård.

Bakgrund
I samband med utskrivning av patienter från sjukhus sker ofta receptförskrivning. Det kan gälla såväl nya, på
sjukhuset insatta läkemedel, som mediciner som patienten stått på sen tidigare och som förnyas i samband
med utskrivningen. Av tradition har dessa recept förskrivits för tre månader, även när patiensansvaret i
samband med utskrivningen återgått till primärvården. Bakgrunden till detta har varit att säkerställa en säker
läkemedelsbehandling för patienten. Rutinen har gällt vid både vanliga recept och för patienter med
dosexpedition.
För patient som har dosexpedition och som byter vårdenhet, till exempel vårdcentral, gäller också att
säkerställa tillgång till läkemedel.

Utgångspunkter
Vägledande för all läkemedelsbehandling är att patienten ska stå i centrum. Organisatoriska gränser ska inte
utgöra hinder för att utnyttja kompetenser och resurser på ett effektivt sätt för patientens bästa. Patienten ska
uppleva vägen genom vården som smidig och trygg.
Vården ska eftersträva en helhetssyn på läkemedelsbehandling. Vid utskrivning från sjukhus ska man ta
ställning till patientens samlade läkemedelsbehandling. All förskrivning av läkemedel ska ske med höga krav
på medicinsk säkerhet.
Vid patientens byte av vårdcentral gäller samma krav på god och säker läkemedelsförskrivning.

Riktlinje
När patienten skrivs ut från sjukhus ska nyinsatta och dosökade läkemedel förskrivas för tre månaders
förbrukning. Vid behov av receptförnyelse av andra läkemedel, vilka normalt förskrivs av annan vårdgivare,
bör dessa preparat förskrivas, om kompetens finns att hantera läkemedlet, tills nödvändig information om
patienten, som remiss, epikris och läkemedelsberättelse, hunnit nå aktuell vårdgivare, i normalfallet en
månad. För patienter som faller inom ramen för vårdsamverkan gäller överföring av information senast
samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården1,2.
Nödvändiga läkemedel ska vara tillgängliga och säkrade för de dygn som krävs för en kontinuitet i
behandlingen efter utskrivning.
När patienten byter vårdcentral och har behov av dosexpedierade läkemedel, måste avlämnande enhet
säkerställa att läkemedel finns under en tremånadersperiod, fram till att mottagande enhet har övertagit
läkemedelsansvaret.
Vid överföring mellan vårdenheter ska alltid en aktuell läkemedelslista bifogas.

Uppföljning av denna riktlinje
Via regionens avvikelsehanteringssystem.
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Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland
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Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens
berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet.
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