
Dato: Signatur:

Dato: Signatur:

Sykepleier ved innleggelse

Pasientdata
Vekt (oppgitt av pasient)Innlagt dato

Legemiddelanamnese

Høyde (oppgitt av pasient)

Mottar pasienten bistand fra hjemmebasert 
omsorg / kommunehelsetjeneste til legemiddelhåndtering?

Er det tatt kontakt med fastlege / kommunehelsetjenesten
for å få fakset kopi av oppdatert legemiddelliste / multidoseliste?
(listen festes til dette skjemaet)

SØ-XXXX 01.2012 Wittusen & Jensen 

Pasient - ID
NB! Sett på klistrelapp

LEGEMIDDELSKJEMA 

Hvis ja, oppgi sone / institusjon:

Dato:

Hvis ja, beskriv:

Har pasienten multidose?

Ja Nei

Er det behov for at personalet på sengeposten foretar
videre oppfølging av pasientens legemiddelliste?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Signatur:

Lege ved innleggelse

Foreligger det aktuell legemiddelliste fra hjemmebasert
omsorg / kommunehelsetjenesten?

AndrePårørendePasient

Andre kilder til legemiddelinformasjon?

Hvis nei, ta opp legemiddelanamnese og dokumenter
legemidlene på kurven iht. prosedyre.

Hvis ja, beskriv hva og hvilke (sjekk mot kritisk info i EPJ):

Har pasienten allergier mot noen legemidler?

Hvis ja, overfør legemidler fra aktuell legemiddelliste
til kurve iht. prosedyre.

Hvis andre, hvem?

Vurdering av informasjon (sikker / usikker / mangelfull):

Er det behov for at personalet på sengeposten foretar videre oppfølging av pasientens legemiddelliste?

Hvis ja, beskriv:

Sykepleier / lege sengepost eller intensivavdeling

Kommentar:

Om det er beskrevet behov for videre oppfølging av
legemiddellisten fra sykepleier eller lege som tok i mot
pasienten, er disse tiltakene fulgt opp?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Foreligger det aktuell legemiddelliste fra fastlege? Ja Nei



 

Fremgangsmåte

 Opptak av legemiddelanamnese skal startes så snart pasienten har ankommet sykehuset. 

 Avklar om pasienten har en oppdatert legemiddelliste fra fastlege ev. 
 kommunehelsetjeneste. 

 Dersom pasienter med bistand fra kommunehelsetjenesten ikke har med seg en kopi av  
 oppdatert legemiddelliste, ta kontakt for å få fakset/ sendt over denne 

 Gjennomfør en strukturert samtale med pasient og/eller den som er i følge med pasienten  
 (dersom mulig) for å få en oversikt over pasientens totale medisinering. Spør om hvilke  
 legemidler pasienten bruker inklusive dosering, administrasjonsform og bruksområde/  
 indikasjon

  Spør aktivt etter:
   reseptfrie legemidler
   vitaminer, kosttilskudd, helsekost
   øyedråper
   inhalasjoner
   injeksjoner
   kremer, salver, plaster
   legemidler som ikke tas daglig
   legemidler som kan tas ved behov
   legemidler som pasienten har sluttet å ta i forbindelse med innleggelse
   legemiddelallergier

 Dersom det er behov for videre oppfølging, videreformidles dette til neste 
 behandlingsansvarlig nivå (lege)

 Registrering og ordinasjon av legemidler gjøres etter gjeldende prosedyre i SØ. Som   
 supplement kan alle legemidler som skal kontinueres føre inn i ”medikamentmodul” i DIPS


