
Insikter

Vården är fragmenterad och ingen vårdgivare/specialist 
har samlad information om patienten och övriga 
vårdgivares aktiviteter (medicinering, tester, möten etc.). 
Remisshanteringen är ineffektiv envägskommunikation.  

Behov

Behov av ett team kring patienten + struktur för både 
diabetes och komplikationer. 

Behov av vården för snabbare remisser mellan 
vårdenheter. Inkl en konsultationsrutin (mellan 
vårdgivningsinstanser).

Långa väntetider för icke-akuta remisser pga brist på 
specialister.

Behov av bättre samarbete mellan specialister.

Brist på vårdplatser

Insikter

Patienten befinner sig ofta i chocktillstånd och kan ha svårt att ta till sig information. Information 
och stöd måste anpassas till detta.

Behov

Behov för patienten av längre/flexibel mötestid (i dagsläget ca 15 min) vid första vårdmötet/diag-
nosticerad diabetes,

Behov för patienter av individuellt anpassad information angående sjukdom samt egenvård.  - Har 
mycket att lära på kort tid, dosera kunskap till behov, allt kanske inte behövs just vid detta tillfälle.

Behov av förenklad och patientanpassad kommunikation, tex eliminering av latinska termer

Behov av förbättrad konsultationsmiljö där vårdgivare har en skärm infälld i bord alternativt en 
läsplatta  så att parterna sitter mitt emot varandra vid konsultation

Behov för patienten av olika stöd (diabetesansvarig sjuksköterska, dietist, psykolog- och 
motivationsstöd mm.) och stöd till anhöriga.

Behov för vården av en gemensam informationsplattform för olika vårdinstanser (mellan 
avdelningar och mellan landsting, kommun, hemsjukvård etc.) som tillgängliggör patientdata för 
hela vården i Sverige samt för patient och anhörig efter medgivande.

Behov av journalsystem/vårdinformationsmiljö med inbyggda säkerhetsspärrar för att förebygga 
vårdskador.

Behov av vårdinformationsmiljö/journalsystem som automatiskt identifierar och föreslår patienter 
för forskningsstudier baserat på journalinformation (länk mellan statistik/forskning).

Insikter

Patienter är motiverade till olika grad och behöver därmed olika stöd för att 
prioritera sin sjukdom. Det är viktigt att snabbt komma in i och behålla goda rutiner. 
Patienten har dessutom många instanser att förhålla sig till vilket gör tillvaron 
onödigt komplicerad. 

Behov

Hög och uppdaterad kompetens hos vårdpersonal och kontinuitet i vårdkontakt. 

Särskilt stöd till patienter som inte prioriterar sin vård

Behov för vården av en gemensam informationsplattform för olika vårdinstanser 
(mellan avdelningar och mellan landsting, kommun, hemsjukvård etc.) i Sverige

Vårdinformationsmiljö som stödjer automatiserade aktiviteter/events/trigger utifrån 
vårdprogram.

Behov för patient att hämta ut hjälpmedel och medicin på ETT valfritt ställe (bättre i 
VGR, sämre i Sthlm).

Behov av bättre kontinuerlig uppföljning och utvärdering av diabetesvården på alla 
plan som sedan används till att förbättra vården både övergripande men också 
ända ner till det enskilda vårdstället.

Integrerad statistik och kvalitetsuppföljningsfunktion i vårdinformationsmiljön (t.ex. 
NDR, M4, nationella kvalitetsregister) statistik, kvalitetsuppföljning, forskning som 
hanterar individuell statistik per patient men också per vårdgivare.

Nuläge Läkemedelsprocessen - primärvård10a Framtidens
vårdinformationsmiljö

BESVÄR
UPPKOMMER

Undersökning/
bedömning

Apotek

Förbereder 
LM-lista

Samtal om 
nuvarande

LM

Läkare gör val 
av LM

Läkare förskriver
LM

Vaccination

Läkare informerar
patienten

Uthämtning
på apotek

Tar ej alla
LM

LÄKARBESÖKET

Egenvård Återkoppling t.ex.
på telefon ang.

biverkningar

ÖVERLÄMNING TILL SLUTENVÅRD

  

LM finns ej hemma på
Apotek vid uthämtning

Bristande 
kunskapsstöd/

beslutsstöd

Risk att
LM-lista

ej är komplett

Brister i
återkoppling

 Övergångar är riskmoment

Besvär uppkommer
P Informationsinhämtning 

via t.ex. internet och 
närstående om diagnos 
och ev. behandlingar

P Egenvård receptfritt från 
apotek

Inför besöket
P Tar med sig 

LM-listan och vad 
som behöver förnyas 
av förskrivna LM

Under besöket (Årskon-
troll)

P Läkarbesök

Ordinera - samla info
P Läkaren samtalar med 

patienten om dennes 
nuvarande LM

V Söka information om 
diagnoser

V Söka information om 
labbsvar och dylikt

V Sätter diagnos

V Samla information om 
tidigare/aktuell LM-behand-
ling

V Kontroll av överkänslighet 
och eventuell varning

Ordinera - val
V Ordinera vaccin 

V LM-genomgång och dokumenta-
tion

V Interaktionskontroll (LM)

V Kontroll av mätvärde och 
laboratoriesvar

V Söka information om vilka LM som 
är rekommenderade

V Söka information om vårdprogram

V Kontroll farmakodynamiska effekter 
av LM

V Val av preparat, LM-dos, 
beredningsform och behandlingstid

V Ändring av ordinerade LM

V Utsättning/rensning av LM-lista

V Sätta diagnos

V Kontroll kontraindikationer

V Mallar ordination

V Patientspecifik kontroll t.ex. njur - 
lever

V Doskontroll för vikt etc.

Vaccination
P Patient får vaccination

V Ordination av vaccina-
tion

V Rekvisition av vaccin

V Administrering av vaccin

V Dokumentation av givet 
LM (Swevac)

Förskrivning
P Recept förskrivna

V Ta reda på om patient 
har apodos

V Välja apodos eller 
e-recept

V Skriva recept förskriv-
ning

V Hantera särskilda 
anvisningar

V Söka licens

Informera patient
P Patient mottar LM-lista 

(och LM-berättelse för 
slutenvård)

V Informera patient om 
insatta och ändrade LM 
och nå samsyn

V LM-lista till patient skrivs 
ut

V Mottagit e-kontroll 
e-recept

V Uppdatera kvalitetsregis-
ter

V Uppföljning av läkarens 
egen förskrivning

Uthämtning av LM
P Hämta föreskrivna LM på 

apotek + får information 
från apotek

P Finns LM hemma på mitt 
apotek?

P Apoteket byter ut 
föreskrivet LM mot 
generiskt LM

P Apodos

Egenvård
P Iordningställande

P Patient väljer att inte ta 
alla LM

P Egenvård receptfritt LM

Återkoppling
P Återkoppling av 

effekt/biverkningar till 
vården t.ex. patient ringer 
om biverkningen svullna 
anklar

P Självtest PNA återkopp-
ling av resultat till 
patient/anhörig 

V Rekommenderar lägre 
dos av LM

LM

Patienthändelser

Händelser hos vårdgivaren

Läkemedel

 

P

V



 Övergångar är riskmoment

Nuläge Läkemedelsprocessen - slutenvården10b Framtidens
vårdinformationsmiljö

Inskriven/
iordningställande

Inskrivning/inskriven
ordination vid inskrivning/

inskriven på sjukhus

Inskriven/
LM-försörjning

Inskriven/
administrering 

Utskrivning/ordination 
och förskrivning vid 

utskrivning

Inskriven/
uppföljning

Utskrivning/iordningställande/
administrering/ 

LM

Ordination vid inskrivning/inskriven 
på sjukhus

(utöver det som anges för primärvården).  

Några speciella delar : 

V LM-avstämning/upprättande av aktuell 
LM-lista i journalsystemet (ej Pascal) vid 
inskrivning 

V Signering av alla LM vid inskrivning (annars 
får ssk ej administrera LM)

V Alla behandlingsscheman måste föras 
över till dosering med klockslag per dag

V Ordination av infusioner och injektioner för 
slutenvård

V Använda upphandlade preparat 

V Ordinationsmallar/favoriter 

V Förvaltningsorganisation för uppdatera 
mallar

V  Val av upphandlat LM

Iordningställande
V Kontroll av administreringstidpunkt

V Kontroll av LM-lista/ordinationshandling

V Iordningställande av aktuell dos

V Olika typer av LM och beredningsformer, 
injektioner, infusioner, pumpar, gaser, via 
sond, tabletter, mixturer, suppar, pulver, 
plåster

V Upprepade iordningställanden ibland till 
samma ordination (t.ex. inf-pump under 
längre tid)

V Vissa LM ges under lång tid (flera 
arbetslag som ger)

V Dokumentation av iordningställd dos

V Narkotikakontroll förbrukningsjournal

V Kontroll blandbarhet/delbarhet/hållbarhet

V Blodtransf - inte info

V Märkning av iordningställd dos

V  Barn - fotar iordningställd dos av 
pharmaceut

Administrering 
V  Kontrollera att det är rätt patient och att det 

är rätt LM, rätt dos etc.

V  Utföra administreringen 

V  Ge tablett, supp, mixtur, infusion, injektion 
etc.

V  Dokumentera administrerad dos

P Information till patient om LM och förväntad 
effekt

Uppföljning
V Regelbunden uppföljning av LM-effekter 

och biverkningar via samtal med patient 
samt labbsvar

V  Registrera avvikelser

Ordination och förskrivning vid 
utskrivning

(utöver det som anges för primärvården).  

V  Signera alla LM i LM-listan

V  Överföra till behandlingsschema om så är 
aktuellt

V  Skriva LM-berättelse

P Informationssamtal med patient/närstående 
angående vad som skett under vistelsen 
inklusive LM samt om kommande 
behandlingar

V  Föra över till/ordinera i Pascal

V  Väljer dosförp eller recept

V  Patient för utskrivning LM-lista

V  Skriva LM-berättelse och ge till patient - 
slutenvård

Iordningställande/administrering/ 
LM-försörjning

V  Iordningställa och dela ut hemgångs-LM/-
jourdoser till patienter med behov av hjälp 
angående LM-hanteringen

V  Dokumentera utgiven dos

V  Hjälpa patienten att hämta ut sina LM från 
apotek om ej går att lösa på annat sätt

LM-försörjning
V Inventering av vilka LM som behövs för 

bassortiment

V Inventering av vilka LM som behövs för 
specifik patient (svans-LM)

V Rekvisition av LM (ordinarie flöde, akut, jour)

V Val av billigaste produkt, val av produkt som 
finns på lager, val av upphandlad produkt, 
generikautbyte

V Mottagande av leverans

V Upplockning av LM på dess plats (även 
patientspecifika LM)

V Inventering - vad finns på 
sjukhuset/vo/avd?

V Olika beställningssystem t.ex. Cytostatika

V Blodtransf - interinfo

V Rtg kontrastmedel t.ex.

LM

Op

Vo

Avd

Rtg

Patienthändelser

Händelser hos vårdgivaren

Läkemedel

Operation

Verksamhetsområde

Avdelning

Röntgen

P

V



Muntlig ordination
ej dokumenterad

Nuläge Läkemedelsprocessen - slutenvård (med fokus på operation)10c Framtidens
vårdinformationsmiljö

ÖVERLÄMNING FRÅN PRIMÄRVÅRD

Operation Efter operation Patient kommer
 till avdelning

Återbesök ASIHUtskrivning

 Övergångar är riskmoment

Före operationInskrivning

ÖVERLÄMNING TILL OMSORG

  

Ny avdelning

Före operation (pre op)
P Kommer in till vårdavdelning kvällen 

innan op

P Operationsförberedelser och ev. 
pre-op-medicin

P LM-avstämning vid inläggning

P Admin pre-op-medicinering

Inskrivning
V Muntlig ordination

Efter operation (post op)
P Patient till uppvak

P Patient till avd-ortoped

Avdelning
P Webcare

V Webcare

V Synonymer

V LM-försörjning

V Blodtransf (E-konc) dokumenteras i 
LM-modul samt i interinfo där de ska 
prickas av att de är använda - svårt att 
uppskatta mängd in om transfusion 
avbryts och dokumenteras t.ex. som 
kommentar att "hälften gått in"

ASIH

• LM-processen utförs av närståen-
de/lekmän

• Otydlighet runt iordningställande, 
administrering och dokumentation

Operation
P In till op för spinal - åker i säng från avd 

och flyttas sedan till op-bord

P Patientinformation - finns på externa 
hemsidan med information om 
sederingsmetoder       

P Patient informeras i samband med 
sövning                                         

V Osteosyntes material sätts in, opererar

V Ordinationsansvarig ssk administrerar 
och signerar samt iordningställer efter 
ordinationer som finns i mallar

V Narkos m.m mallar som ordinerats i 
samband med pre-op-bedömning

V Beredening av LM sker av både op-ssk 
och narkos-ssk. Op-ssk utför ingen 
administering av LM. Narkos-ssk 
rapporterar muntligt och dokumenterar 
på pappers-op-journal

V Monitorering anestesi - kontinuerliga 
infusioner samt ev. pumpar dokumente-
ras i LM-modulen när de startas sedan 
räknas totaldoser men ej ev. påsbyten 
trots passbyten

V Administrering LM

V Patientinformation - finns på externa 
hemsidan med information om 
sederingsmetoder 

V Patientinformation är inte alltid 
uppdaterad

LM

Op

Patienthändelser

Händelser hos vårdgivaren

Läkemedel

Operation

P

V



INSKRIVNING

Nuläge Läkemedelsprocessen - omsorg10d Framtidens
vårdinformationsmiljö

  

 Övergångar är riskmoment

ÖVERLÄMNING FRÅN SLUTENVÅRD

  

ÖVERLÄMNING FRÅN PRIMÄRVÅRD

  

Patient med 
betalnings-
anmärkning

Rapporter/dokument att ta del av
P LM-berättelse från slv

P Vårdplanering (hemtjänst & HSV)

V Kopia LM från slv

V Muntlig rapport slv --> dsk-ssk i SÄBO

V Epikris --> HLM sen --> ssk också sen

Aktiviteter - inskrivning, ordination,
egenvårdsbeslut, delegering

V Inskrivning av respektive kategori

V Egenvårdsbeslut 

V Genomgång av dokument/rapportinfo ovan

V Aktuell LM-lista

V Detektivarbete för ssk --> 6R 

V Säkerställa LM-lista

V Ssk/dsk försöker kontakta läkare

V Läkare ordinerar apodos Pascal (ordination 
liknande den i primärvården)

V Delegering --> omv-personal 

P Kontaktinformation till närstående uppdate-
rad

V Medskickat LM

V Identifiera ansvarig läkare från primärvården

Ordna tillgång till alla aktuella LM 
initialt

P Skåpet fullt av olika LM

V Sortera LM hos patient

V Säkra att alla LM finns för patienten 
(hemma/ SÄBO) om inte beställes dessa (se 
rutan om inom vård och omsorg)

V Medskickade LM

Inom vård och omsorg/SÄBO
P Omv-personal överlämnar LM 

V Apodos-leverans och kontroll 1g/v

V Rond på SÄBO g/v

V Teammöte läkare, ssk och patient

V Iordningställa ordinarie stående doser samt 
vid behovs-LM

V Narkotikakontroll

V Förbrukningsjournal 

V LM ut till patient av omsorgspersonal 

V Sign av administrerat LM på sign-listor 
omsorgspersonalen

V Uppföljning av ssk av sign-listor

V Ssk ger ok till omsorgspersonalen att ge vid 
behov LM

V Omsorgspersonal återkopplar om slut på LM 
hemma hos patient

V SSK beställer LM till patient

V SSK rekvirerar till akut buffertförråd

V Beställa akut LM till patient

V LM-leverans säkras och levereras

V Ssk ger LM via generella direktiv

V Riskbedömning och kvalitetsregister

V Förnya delgeringar och ge nya delegeringar 
till omv-personal

Slutfas/palliativ
P Brytpunkt-samtal med närstående och patient

P Palliativ vård

V Brytpunkt-samtal 

P LCP-vård i livets slutskede

P Palliativ vård

P LM-förändringar i samband med LCP

V Dödsbevis etc.

Akut inläggning slutenvården
V Akutlappen aktuell status LM närstående varför

V Aktuellt tillstånd LM labmätvärden 

V Habitualtillstånd 

V Identitet

V Bemötandeplan dement patient

V Medskickade specifika LM

V Pärm innehållandes patientinformation

Fullmakter och överenskommelser
P Patient ger SÄBO fullmakt för att hämta LM, 

belasta kredit samt söker kredit på apoteket

P Överenskommelse med patient om 
övertaget LM-ansvar (ej egenvårdsmetoder) 

V Inte alltid uppdaterade

LM

Slv

HSV

Dsk-skk

Hlm

Omv

Sign

LCP

Patienthändelser

Händelser hos vårdgivaren

Läkemedel

Slutenvård

Hemsjukvård

Distriktsjuksköterska

Husläkarmottagning

Omvårdnad

Signatur och signering

Liverpool Care Pathway 

Inskrivning
rapporter/dokument

Inskrivning
fullmakter och

överenskommelser

Ordna tillgång till alla
aktuella LM initialt

Inom vård och 
omsorg/SÄBO

Akut inläggning 
slutenvården

Slutfas/palliativ

P

V


