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Läkemedelsnytt – Läkemedelsförteckningen
Bakgrund
Läkemedelsförteckningen visar vilka läkemedel en patient hämtat ut från apotek de senaste
15 månaderna oavsett vem som skrivit ut dem. Däremot syns inte hur många giltiga recept
som finns eller hur många uttag som är kvar.
Information om uthämtade läkemedel på recept kan vara bra att ha i en nödsituation när man
vill veta vilka läkemedel patienten tar och inte kan få upplysningen på annat sätt.
Det är också utmärkt information om man misstänker överkonsumtion av
beroendeframkallande medel. I kontrakt med patienter i samband med nedtrappning eller
som villkor för att förnya recept på beroendeframkallande läkemedel kan man be om
tillstånd att kolla i läkemedelsförteckningen.
Man behöver nämligen patientens samtycke för att se uppgifterna.
Samtycket gäller dig personligen och kan vara tills vidare eller för en gång. Det finns också
varianten nödåtkomst om patienten är medvetslös eller förvirrad till exempel. Legitimerad
vårdpersonal med gruppförskrivarkod, som AT-läkare, kan välja mellan alternativen
engångssamtycke eller nödåtkomst. Samtycket ska dokumenteras i journalen.
Hur hittar jag läkemedelsförteckningen?
Man kan gå via dosknappen (se nedan) i journalen och det gäller även för patienter som inte
har dos. Du behöver inte registrera dem som dospatienter.
NPÖ är en annan ingång till läkemedelsförteckningen
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Information om kommande Nationella läkemedelslistan (NLL)
Lagen om Nationella läkemedelslistan (NLL) träder i kraft i maj 2021. Det ska vara en
rikstäckande informationskälla om varje patients förskrivna läkemedel och uthämtade
läkemedel. NLL kommer att ersätta nuvarande Receptregistret och
Läkemedelsförteckningen men kommer även att innehålla information om livsmedel,
förskrivning på hjälpmedelskort, fullmakter, spärr och samtycken.
Vård, omsorg, apotek och patienter i hela landet ska ha tillgång till samma information
om en persons läkemedel oavsett var de har förskrivits. Förhoppningarna är att detta
ska öka patientsäkerheten, förbättra patienternas delaktighet, ge effektivare
arbetsprocesser, förbättra uppföljningen av personers läkemedelsbehandling och
minska risken för missbruk och manipulation. NLL kommer inte att innehålla information
om rekvisitionsläkemedel, läkemedel givna i vården, vaccination eller receptfria läkemedel.
Mer information om NLL kommer framöver.
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