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Syfte och omfattning
Denna riktlinje avser förskrivning av läkemedel för eget bruk, till närstående eller
andra där förskrivning sker utanför uppdraget som medarbetare i Region Uppsala.
Riktlinjen gäller enheter som använder Cosmic. Riktlinjen gäller också medarbetare
inom vårdval och privata vårdgivare som Region Uppsala har avtal med och som
använder Cosmics läkemedelsmodul. Riktlinjen gäller inte för annan verksamhet,
annat uppdrag eller annan tjänst.
All förskrivning utanför uppdraget ska ske via läkemedelsmodulen i Cosmic för att
öka patientsäkerheten och nå målet att skapa en samlad bild av
läkemedelsförskrivningen i patientjournalens läkemedelsmodul.
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Riktlinje
Riktlinjen innebär att:










Förskrivaren ansvarar för att följa vetenskap och beprövad erfarenhet,
förskriva enligt legitimationskravet, Socialstyrelsens föreskrift samt ha god
följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer.
Förskrivning utom uppdraget ska ske i läkemedelsmodulen i journalsystemet
Cosmic. Webbaserade applikationer, som E-hälsomyndighetens
förskrivningskoll, får endast användas i undantagsfall.
Förskrivning utom uppdraget sker på den arbetsplatskod där medarbetaren vid
förskrivningstillfället är anställd. Alla enheter som har medarbetare med
behörighet att förskriva läkemedel har en arbetsplatskod.
Förskrivaren ska följa de krav som gäller enligt patientdatalagen i fråga om
bland annat medicinsk dokumentation.
Eftersom förskrivning utom uppdraget inte utförs i uppdraget som medarbetare
i Region Uppsala ska endast dokumentation av själva förskrivningen ske i
Cosmic. Övrig dokumentation ansvar förskrivaren själv för enligt
patientdatalagen.
Icke legitimerad läkare är inte behörig att förskriva läkemedel utanför
tjänsteuppdraget.

Tillgång till journalinformation
Vid förskrivning utom uppdraget ska i normalfallet läkemedelsmodulen i Cosmic
användas. Samtycke ska begäras av patienten för att få tillgång till läkemedelslistan i
Cosmic. Vid behov av journalinformation utöver läkemedelsinformation från
läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen i Cosmic rekommenderas att
patienten själv ombesörjer så att dessa uppgifter inhämtas. Direktåtkomst för
förskrivaren är inte tillåtet enligt patientdatalagen för detta ändamål.

Hantering i Cosmic
Vid förskrivning utom uppdraget ska en vårdkontakt som är kopplad till den enhet där
förskrivaren har sin anställning väljas eller skapas. Detta gäller undantagslöst. En
förskrivare får aldrig välja en vårdkontakt som inte är kopplad till den egna enheten.
Hur man skapar en ny vårdkontakt varierar beroende på om man arbetar vid sjukhus
eller inom primärvård.

Förskrivning utom uppdraget på
pappersrecept
Förskrivning utom uppdraget på pappersrecept bör undvikas. Efter 10 maj 2022 får
pappersrecept endast användas i några få undantagsfall. Se Förskrivare - Ändringar i
förskrivningsregelverk 2020-2022, Läkemedelsverket.se.
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Förskrivare som inte är anställd eller har
uppdrag av Region Uppsala
Läkare och tandläkare bosatta i Region Uppsala och som inte har någon anställning,
till exempel pensionärer, kan ansöka om arbetsplatskod som kan användas vid
läkemedelsförskrivning, se Ansökan om arbetsplatskod för förskrivare (docplus). Till
10 maj 2022 kan pappersrecept användas men därefter är även denna
förskrivarkategori hänvisad till elektronisk förskrivning, förslagsvis via Ehälsomyndighetens förskrivningskoll, se Förskrivningskollen, E-hälsomyndigheten.se.

Dokumenthistorik
Författare
Torbjörn Linde och Läkemedelsteamet, Regionkontoret.
Datum
2021-11-12 Nytt dokument.
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