Ändringslogg handbok LMN
Datum för Beslutad
ändring
av

2019‐04‐29

LMN

Rubrik/
Sidnummer

Ren intermi ent
kateterisering

Ursprunglig text

Ny text

Område

Ren Intermi ent kateterisering (RIK)
Ren Intermi ent kateterisering (RIK)
Rik ordineras av läkare. Uppstart och inlärning av RIK ska RIK ordineras av läkare. Uppstart och inlärning av RIK ska
u öras av uroterapeut/specialutbildad sjuksköterska.
u öras av uroterapeut/ specialutbildad
Specialistenheter utreder, behandlar och följer upp
sjuksköterska. Specialistenheter utreder, behandlar och
grundorsaken ll blåsstörningen. De förskriver också
följer upp grundorsaken ll blåsstörningen. De
förbrukningsar klar lls pa enten överförs via remiss
förskriver också förbrukningsar klar lls pa enten
eller samordnad vårdplanering ll annan vårdgivare för
överförs via remiss eller samordnad vårdplanering ll
fortsa förskrivning och uppföljning. Ordinerande läkare
annan vårdgivare för fortsa förskrivning och
föreslår när pa enten kan överföras ll annan
uppföljning. Ordinerande läkare föreslår när pa enten
vårdgivare. Överföringen ska ske e er överenskom‐
kan överföras ll annan vårdgivare. Överföringen ska ske
melse mellan överförande och mo agande enhet. När
e er överenskommelse mellan överförande och
hälso‐ och sjukvårdsansvaret övergår ll annan vårdgi‐
mo agande enhet. När hälso‐ och sjukvårdsansvaret
vare tar också mo agande enhet över förskrivar‐ och
övergår ll annan vårdgivare tar också mo agande
uppföljningsansvaret. Specialistenheterna ﬁnns
enhet över förskrivar‐ och uppföljningsansvaret.
llgängliga för råd och stöd.
Specialistenheterna ﬁnns llgängliga för råd och stöd.
Inkon nens,
Som stöd vid informa onsöverföring rekommenderas en
Som stöd vid informa onsöverföring rekommenderas en
Blås– och
ordina onsblanke .
ordina onsblanke , ll exempel LMN:s blanke
tarmdysfunk on
”Ordina on, Ren Intermi ent Kateterisering – RIK”.
Samordnad vård‐ och omsorgsplanering i Västra Götal‐
and ‐ SVPL
Samordnad vård‐ och omsorgsplanering i Västra Götal‐
and – SVPL
Ordina on, Ren Intermi ent Kateterisering—RIK

Datum för Beslutad
ändring
av

Rubrik/
Sidnummer

Ursprunglig text

Ny text

Anvisning om förskrivning av förbrukningsar klar

De a stycke och tabell tas bort enligt digare beslut i
Ledningsråd LMN

I tabell nedan anges vilka produktgrupper som kan
förskrivas i Västra Götaland och vilka produkter som är
stjärnmärkta (*).

Område

Innan förskrivning av stjärnmärkta produkter krävs
utredning, utprovning, uppföljning och ordina on av
förskrivare med fördjupad kompetens. Däre er kan
pa enten överföras via remiss eller samordnad
vårdplanering ll annan vårdgivare för fortsa
förskrivning och uppföljning.
*Tabell*

2019‐04‐29

LR LMN

Sidan 8

Inkon nens,
Blås– och
tarmdysfunk on

Datum för Beslutad
ändring
av

Rubrik/
Sidnummer

Ursprunglig text

Ny text

Område

Livsmedel: FSG står för livsmedel för särskilda grupper.
Livsmedel: Särnär står för livsmedel för särskilda
Det är livsmedel som på grund av särskild
näringsändamål. Det är livsmedel som på grund av
särskild sammansä ning eller llverkningsmetod skiljer sammansä ning eller llverkningsmetod skiljer sig från
andra livsmedel. De är avsedda för personer som på
sig från andra livsmedel. De är avsedda för personer som
grund av sjukdom eller annat förhållande är i behov av
på grund av sjukdom eller annat förhållande är i behov
särskild kost. Livsmedel för speciella medicinska ändamål
av särskild kost. Livsmedel för speciella medicinska
kan utgöra den enda näringskällan för pa enten, vara e
ändamål kan utgöra den enda näringskällan för
pa enten, vara e komplement ll annan mat och dryck komplement ll annan mat och dryck eller användas för
berikning.
eller användas för berikning.

2019‐05‐14

Begreppsdeﬁni oner
Redak on‐
i
ell ändring
handböcker för
av LMN
läkemedelsnära
produkter

Gemensamma
anvisningar ll
handböckerna

Datum för Beslutad
ändring
av

Rubrik/
Sidnummer

Ursprunglig text

Ny text

Område

Process för ändringar i Handböcker för läkemedelsnära
produkter
Handböckerna för Läkemedelsnära produkter
uppdateras u från tex förändrad lags ning, poli ska
beslut eller annan utveckling inom det läkemedelsnära
området. Beredningsgrupp för Läkemedelsnära
produkter bereder vid behov förslag ll förändringar i
handböckerna och beslutar om redak onella ändringar.
Övriga ändringar kräver beslut i Ledningsrådet
Medicintekniska produkter där Västra
Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner
ﬁnns representerade.

2019‐05‐14

Tillägg om process
för ändringar i hand‐
bok

Vårdgivare kan lämna förslag ll förändring av
handböckerna ll Beredningsgrupp LMN för vidare
handläggning. Även Ledningsrådet Medicintekniska
produkter och personal inom läkemedelsnära produkter
kan inkomma med förslag om ändringar ll
beredningsgruppen.

.

Gemensamma
anvisningar ll
handböckerna

