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Ytterligare information

Förskrivning av läkemedel av legitimerad läkare
utanför uppdraget som medarbetare inom Region
Västernorrland
Bakgrund
Denna riktlinje avser förskrivning av läkemedel på fritiden för eget bruk, till närstående,
arbetskamrater eller andra där förskrivning sker utanför uppdraget som legitimerad
läkare i Region Västernorrland till exempel psykiater som skriver ut sina egna blodtrycksläkemedel. Riktlinjen gäller inte för annan verksamhet, annat uppdrag eller tjänst.
Riktlinjen gäller också medarbetare inom Vårdval Västernorrland.
All förskrivning utanför uppdraget bör ske via läkemedelsmodulen i det journalsystem
Regionen anlitar, idag NCS Cross. Detta för att öka patientsäkerheten och målet är att
all läkemedelsförskrivning syns i patientjournalens läkemedelsmodul.
Riktlinje
Förskrivaren ansvarar för att följa vetenskap och beprövad erfarenhet, förskriva enligt
legitimationskravet, Socialstyrelsens föreskrift samt ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer:
- Regionala medicinska riktlinjer och rekommendationer gäller.
- Förskrivningen bör täcka ett tillfälligt behov och inte kräva någon uppföljning.
- Vid kronisk sjukdom bör patienten hänvisas till ordinarie vårdenhet/vårdgivare.
- Läkemedel med risk för missbruk eller annan begärlighet ska inte fritidsförskrivas.
- En förskrivare ska inte fritidsförskriva dyra eller särskilda läkemedel.
Vid tveksamhet bör man alltid diskutera med verksamhetschef.
Förskrivning utanför uppdraget sker i läkemedelsmodulen i journalsystemet NCS Cross.
För att få tillgång till närståendes, arbetskamrater, etc läkemedelslista i journalsystemet,
skall samtycke begäras och beviljas innan förskrivning sker.
Förskrivning utanför uppdraget sker på den arbetsplatskod där medarbetaren vid förskrivningstillfället är anställd. Förskrivaren ska följa de krav som gäller enligt patientdatalagen i fråga om bl. a. medicinsk dokumentation. Eftersom förskrivning utanför
uppdraget inte utförs i uppdraget som medarbetare i Region Västernorrland ska dokuUtskrivet av
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mentation, förutom förskrivning, inte ske i NCS Cross utan förskrivaren ansvarar själv
för detta enligt patientdatalagen, ex den geriatriker som skriver ut läkemedel till sitt barn
dokumenterar inte i geriatrikens journal.
Vid behov av journalinformation utöver läkemedelsinformation från läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen i NCS Cross, eller andra patientjournalsystem vid förskrivning utanför uppdraget är direktåtkomst inte tillåtet enligt patientdatalagen. Kom
ihåg att patienten dock har möjlighet till åtkomst av journal, läkemedelslista och lablista
via 1177.
Förskrivaren får inte ta betalt för sin fritidsförskrivning.
Icke-legitimerad läkare är inte behörig att förskriva läkemedel utanför tjänsteuppdraget.
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