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       Forberedelse:    
       Pasient aktuell for legemiddelgjennomgang er identifisert. 

       Indikasjoner er: 

 Mange legemidler på sin liste 

 Legemidler er utstedt fra flere instanser (fastlege - sykehus) 

1. Fastlege ber Tildelingskontoret om vedtak for gjennomgang i samarbeid med farmasøyt og            

hjemmetjenestens helsepersonell. 

2. Hjemmetjenesten kontakter fastlege med forslag om å be om vedtak for legemiddelgjennomgang i   

samarbeid mellom farmasøyt, fastlege og hjemmetjenestens helsepersonell. 

Fastlege i samarbeid med sykepleier vurderer behov for laboratorieprøver og bestiller nødvendige       

prøver slik at resultatet foreligger til legemiddelgjennomgangen.  

• Sykepleier og annet personell dokumenterer observasjoner, målinger og prøvesvar.  

• Skjema: ”Kartlegging av pasient før Legemiddelgjennomgang” fylles ut og brukes under 

gjennomgangen. 

 

Følgende dokumenter skal oversendes farmasøyt, anonymisert og merket med nummer (ett pr. 

pasient), f. år og kjønn: 

o Legemiddeloversikt  

o Utfylt skjema ”Kartlegging av pasient før Legemiddelgjennomgang” 

o Oversikt over diagnoser  

o Prøvesvar  

Farmasøyt kontakter tjenesten for informasjon om pasientnavn knyttet til nummer etter mottatt 

informasjon. 

Gjennomføring: (Vurderingspunkter) 

    o Er det indikasjon for legemiddelet?  

    o Er indikasjon optimalt behandlet? Er det behov for andre legemidler?  

    o Er det legemidler som skulle vært seponert? 

    o Er det uønskede interaksjoner?  

    o Kan legemidlene være årsak til bivirkning, symptom eller forandring av laboratoriedata? 

    o Står pasienten på legemiddel kur eller annen tidsbegrenset behandling? 

    o Står pasienten på legemidler som er mindre gunstige til eldre?  

https://ansattportal.baerum.kommune.no/Mitt-tjenestested/Pleie-og-omsorg/Styringssystem-i-PLO/Kvalitetshandboken1/Handbok-i-legemiddelhandtering---NY/Legemiddelgjennomgang/SKJEMA-Kartlegging-av-pasienter-for-Legemiddelgjennomgang/
https://ansattportal.baerum.kommune.no/Mitt-tjenestested/Pleie-og-omsorg/Styringssystem-i-PLO/Kvalitetshandboken1/Handbok-i-legemiddelhandtering---NY/Legemiddelgjennomgang/SKJEMA-Kartlegging-av-pasienter-for-Legemiddelgjennomgang/


    o Har pasienten svelgeproblemer (må legemiddelet knuses/deles)?  

    o Er legemiddelformen den beste for pasienten (tabletter, kapsler, plastre eller annet)?  

    o Står pasienten på legemidler som må monitoreres nøye (for eksempel digioxin, warfarin,       

karbamazepin, litium)? 

    o Er doseringen tilpasset pasient, justert for nyre- og leverfunksjon, serumkonsentrasjoner, alder og 

andre sykdommer? 

    o Er det legemidler pasienten ikke tåler (oppdatere CAVE-listen)? 

    Hele prosessen samt vurdering av effekt dokumenteres i pasientens journal 

    Legemiddelgjennomgang opprettes som eget tiltak i tiltaksjournalen i pasientjournalen. 

    Det gjøres fortløpende observasjon og vurdering av effekt av evt. endring i legemiddelbehandlingen. 

    Det krysses av i pasientjournalen - del IPLOS for legemiddelgjennomgang. 

 

 

 

 

 


