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Ny receptblankett 1 april 2021

Läkemedelsverket har kommit ut med nya receptföreskrifter som

inkluderar elektronisk förskrivning som förstahandsval samt en ny

receptblankett för undantagshantering.

Från och med 1 april 2021 får endast den nya receptblanketten användas i Region
Sörmland.
Den nya receptblanketten ersätter nuvarande blanketter och används vid all förskrivning
av läkemedel, även för särskilda läkemedel. Läs mer om föreskriften här
 
Receptblankett för undantagshantering MÅSTE beställas av varje klinik/verksamhet.
Beställning av den nya receptblanketten bör ske så snart som möjligt. Från 1 april 2021
måste de nya blanketterna användas och finnas på respektive klinik.
Beställning av receptblanketter sker via Strålfors eller SKLKommentus.
 
Kontaktuppgifter Strålfors: e-post customer.service@stralfors.se eller
telefon 010-331 25 25 (knappval 3, recept)
Här hittar du SKLKommentus webbutik

Behandlingsorsak och behandlingsändamål vid receptförskrivning

Det kommer att bli tvingande för nya ordinationer att ange behandlingsorsak och vid
receptförskrivning även behandlingsändamål i NCS Cross, här kan du läsa instruktion
och se film om behandlingsorsak och behandlingsändamål.
 
För att underlätta finns det uppdaterade centrala receptfavoriter. Film om hur du
använder centrala receptfavoriter hittar du här. Vi tar tacksamt emot synpunkter på våra
centrala receptfavoriter på lakemedelskommitten@regionsormland.se
 

Läkemedelshantering i Sörmland

Nya ”Läkemedelshantering i Sörmland” är nu klar.

Det är en gemensam rutin för Region Sörmland och

samtliga nio kommuner i länet. Rutinen utgör också

en lokal anvisning till Vårdhandboken.

 
Den nya rutinen finns på Samverkanswebben på sidan för
Läkemedelshantering, men nås också via Vårdhandboken eller
regionens interna medicinska rutiner ”röda knappen". I rutinen

beskrivs övergripande ansvarsfördelning för vårdgivare och detaljerad information,
praktiska bilagor och mallar som kan användas på alla vårdenheter.
Läkemedelshantering i Sörmland utgår från föreskriften från 2018 ”Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och
sjukvården HSLF-FS 2017:37”.
 

https://regionsormland.se/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2019-32
mailto:customer.service@stralfors.se
https://www.sklkommentus.se/webbutik/blanketter/halso-och-sjukvard/allman-sjukvard/recept-losblad/
https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/lakemedelskommitten/publikationer/lakemedelsnytt/lakemedelsnytt-nr-1-2021/mixtur-spec-behandlingsorsak.pdf
https://vimeo.com/508416167
https://vimeo.com/508415355
mailto:lakemedelskommitten@regionsormland.se
https://samverkan.regionsormland.se/lakemedelshantering


Revideringsarbete och beslut
Arbetet påbörjades 2017 av Läkemedelskommitténs Expertgrupp Läkemedelshantering. I
januari 2018 kom den nya föreskriften om läkemedelshantering och sommaren 2019 kom
en handbok – en vägledning -  ”Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och
sjukvården - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården”.

Flera referensgrupper har deltagit i revideringsarbetet: Medicinskt ansvariga
sjuksköterskor i Sörmland, NCS Cross Referensgrupp Läkemedelsmodul, Expertgrupp
Äldre och läkemedel samt kognitiv sjukdom, kvalitetsgranskande farmaceuter hos
apoteksaktörerna och enskilda personer med intresse för läkemedelshantering eller med
särskilda specialistkunskaper. Expertgruppen vill här framföra ett stort tack till dessa
grupper och personer!
 
Läkemedelshantering i Sörmland är fastställd av Läkemedelskommittén och beslutad av
kommunernas och regionens förvaltningschefer.
 
Ändringar
. Ordet instruktion har genomgående ändrats till rutin 
. Följande är inte ett krav enligt nya föreskriften och har därför tagits bort
   -  Förteckning över läkemedel som kan ordineras i mängd verksam substans per
      läkemedelsdos
   -  Förteckning över läkemedel som får anges i E (internationella enheter) vid ordination 
. Läkemedel som byts ut mot likvärdiga läkemedel enligt utbyteslista ska dokumenteras i 
  läkemedelslistan i patientjournalen har förtydligats
 
Nya kapitel
. Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning  
. Generella direktiv om läkemedelsbehandling 
. Delegering, samt ny bilaga för Delegering av läkemedelshantering 
. Justering av dosering av sjuksköterska, samt ny bilaga, för Dosjustering av
sjuksköterska 
. Läkemedel och miljö
 
Nya avsnitt
. Den som ordinerar ett läkemedel ansvarar för att uppföljning av ordinationen görs och
var
  uppföljningen ska göras  
. Justering av insulin och andra diabetesläkemedel 
. Batchnummer för bioteknologiska läkemedel ska anges i patientjournalen när de
  administreras

Nya bilagor ”blanketter”
. Sjuksköterska med ansvar för kontroll av narkotiska läkemedel 
. Ansvar för medicinsk gas på flaska 
. Delegering av läkemedelshantering 
. Dosjustering av sjuksköterska
 
Tidigare bilagor har reviderats.
 
Mallar – nya eller reviderade
. Signaturlista för namnförtydligande 
. Dokumentation av temperaturkontroll och rengöring (dagligen) 
. Hållbarhetskontroll läkemedel och rengöring (månadsvis) 
. Kassation av narkotikaplåster (för kommuner)
 
Vissa av mallarna har tidigare varit bilagor i Läkemedelshantering i Sörmland.
 
Vi hoppas att Läkemedelshantering i Sörmland ska vara ett värdefullt hjälpmedel i
läkemedelsfrågor och vid framtagande av lokala rutiner för läkemedelshantering!
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