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Checklista Enkel Läkemedelsgenomgång (LMG) 
 

1. Kartlägg så långt möjligt – fråga patienten; titta i tillgänglig 
dokumentation 
□ Vilka läkemedel är patienten ordinerad och varför 
□ Vilken styrka och dosering 
□ Vilka av dessa använder patienten; i vilken dos;  
□ Vilka övriga läkemedel använder patienten  

(fråga efter receptfritt/naturläkemedel) 
□ Praktiska problem med handhavande/följsamhet 

2. Justera så att läkemedelslistan är korrekt 
□ Sätt ut inaktuella läkemedel 

3. Bedöm om LM-behandlingen är ändamålsenlig och säker  
□ Rimlig indikation/kontraindikation 
□ Bedömt eGFR  
□ Olämpliga läkemedel (LMK´s kort ”Äldre och läkemedel”) 
□ Interaktionsrisk 

4. Åtgärda läkemedelsrelaterade problem (LRP)  
□ Åtgärda LRP som går att lösa direkt; vid behov följ upp  
□ Behövs fördjupad LMG? 

5. Ge korrekt läkemedelslista/dosrecept till patienten 
□ samt information om åtgärder och orsak till dessa 

6. Diktera/dokumentera/koda enkel LMG  
□ Åtgärder och orsak till dessa 
□ Åtgärdskod XV015 Enkel läkemedelsgenomgång  

_______________________________________________________ 
För att underlätta för förskrivaren: Kliniska apotekare bidrar med att för-
bereda ett underlag inför LMG som läkaren tar ställning till. Bland annat 
kan ingå:  -Patientsamtal och kartläggning av läkemedelsanvändning 
                  -Sammanfatta läkemedelshistorik 

          -Förslag på dosanpassning utifrån eGFR, interaktioner samt 
         alternativ till olämpliga läkemedel 
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Fördjupad LMG ska föregås av eller inkludera Enkel LMG; görs i team-
samverkan och inkluderar apotekarstöd, d.v.s framtagande av underlag 
inför LMG som läkaren tar ställning till. 
 
 

Checklista Fördjupad Läkemedelsgenomgång (LMG) 
1. Faktaunderlag  

□ Justerad läkemedelslista/dosrecept 
□ Aktuella diagnoser; information från enkel LMG 
□ Provsvar (Hb, kalium, glukos, krea, eGFR, samt utifrån diagnos 

och läkemedel  
□ Mätvärden (vikt, längd, blodtryck sittande/stående, puls) 
□ Symtomskattning (PHASE 20, PHASE-Proxy) 
□ Fallrisk/fall 
□ Interaktionskontroll (nivå D och C)  

2. Frågor att ta ställning till (med apotekarens underlag som stöd) 
              För varje läkemedel 

□ Kan symtom/värden bero på läkemedelsbiverkan 
□ Finns/kvarstår indikation  
□ Har behandlingseffekt utvärderats 
□ Har läkemedel, dos anpassats till ålder, eGFR, andra LM 

□ Nyttan > risken för biverkningar 
□ Icke farmakologiskt alternativ och/eller komplement 
□ Behöver beredningsform och/eller dosintervall ändras 

               Helhet 
□ Risk för under-/överbehandling 
□ Hantering/följsamhet/kunskap hos patienten 
□ Eget ansvar för läkemedelshantering eller behov av stöd 

3. Diktera/dokumentera/koda fördjupad LMG 
□ Läkemedelsförändringar och varför 
□ Uppföljning - när, hur, var 
□ Vilka har deltagit vid LMG 
□ Åtgärdskod XV016 (fördjupad läkemedelsgenomgång)*  

4. Ge korrekt läkemedelslista och information till patienten 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Fördjupade LMG med apotekarstöd kodas av apotekaren efter 
återkoppling. Gäller i primärvården och utgör f.n. underlag för ersättning. 


