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beslutade den 12 juni 2012.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1, 2 och 4 och 4 § 2 och 3
förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. samt 4 kap. 5 § 6, 7 kap. 4 § och 8
kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1)
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården1
dels att 2 kap. 2 § samt de allmänna råden till 1 kap. 1 § och 2 kap.
2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 3 och 4 §§
samt rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas nya allmänna råd till 2 kap.
1 § samt två nya kapitel, 3 a kap. och 7 kap., av följande lydelse.

1 kap.
1 §2 Dessa föreskrifter ska tillämpas på läkemedelshantering inom

sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Föreskrifterna ska, med undantag för 3 a kap., även tilllämpas på läkemedelshantering inom sådan verksamhet som omfattas
av tandvårdslagen (1985:125). Vaccinationsverksamhet ingår som en
del i läkemedelshanteringen.
Föreskrifterna ska inte tillämpas på sådan läkemedelshantering
som omfattas av läkemedelslagen (1992:859) och lagen (2009:366) om
handel med läkemedel. I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS
2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit finns föreskrifter om rekvisition eller ordination enligt recept av
läkemedel eller teknisk sprit samt om märkning och expediering av
läkemedel på apotek.
För radioaktiva läkemedel finns ytterligare bestämmelser i strålskyddslagen (1988:220) och i de föreskrifter som är meddelade med
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Författningen omtryckt SOSFS 2001:17.
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Senaste lydelse SOSFS 2006:24.
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stöd av denna lag samt i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna
råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel.
I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen
av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård finns
bestämmelser om att en legitimerad yrkesutövare ska göra en bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård,
planera egenvården samt följa upp och ompröva bedömningen.
3 §3 Följande termer används i dessa föreskrifter och allmänna råd:
Administrering av
läkemedel

Tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos till en patient.

Behandlingsschema

Schema över individuellt ordinerade läkemedel som ingår i en fastställd behandlingsplan
för en viss patient.

Dosdispensering

Maskinellt eller manuellt iordningställande av
läkemedel i patientdoser.

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård när den ges i en patients
bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden.

Iordningställande av
läkemedel

Uppdelning till en patient av tabletter, kapslar
och andra avdelade läkemedelsdoser samt
uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska.
Upplösning av torrsubstans.
Tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska.
Flödesinställning och övriga förberedelser för
att tillföra läkemedel i form av medicinsk gas
till en patient.

Läkemedelsform

Tillverkningsform, som tablett, kapsel, resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion
och infusion.

Läkemedelsförråd

Utrymme för förvaring av läkemedel, t.ex. läkemedelsrum, läkemedelsskåp eller läkemedelsvagn.

Läkemedelslista

Lista över läkemedelsordinationer till en patient.

Ordination enligt
generella direktiv

Ordination av läkemedel som gäller för patienterna på en viss enhet vid vissa angivna tillstånd, utan att en särskild individuell ordination behöver ges.

Senaste lydelse SOSFS 2001:17. Ändringen innebär bl.a. att termerna medicinskt ansvarig sjuksköterska, sluten vård, verksamhetschef och vårdgivare har tagits bort ur listan.
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Ordinationshandling

Handling som ska ge en samlad bild av en
ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling.

Ordinationskort

Ordinationshandling för dosdispensering av
läkemedel på apotek. Även en patients övriga
ordinationer kan föras in på kortet.

Rekvisition

Beställning av läkemedel eller teknisk sprit
från apotek till läkemedelsförråd.

Spädningsschema

Schema med instruktioner för upplösning eller
spädning av ett eller flera läkemedel.
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2 kap. Ledningssystem
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att
varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas
innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att
verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande.
Allmänna råd
Vårdgivaren bör, som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, se till att läkemedelshanteringen genomgår en kvalitetsgranskning minst en gång
om året.

3 kap.
1 §4 Bestämmelser om läkares, tandläkares, tandhygienisters och

barnmorskors behörighet att ordinera läkemedel finns i 2 kap. 3, 4 och
6–10 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel avsedda
för vaccination finns i 10 § nedan.

3 a kap. Läkemedelsgenomgångar
Föreskrifter
1 § En läkare ska ansvara för läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska
vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor
och annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patientsäkerhetslagen (2010:659) eller patientdatalagen (2008:355).
4

Senaste lydelse SOSFS 2006:24.
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2 § Av 2 a § första och andra stycket hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) framgår det att den vård och behandling som en patient får
ska
1. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
och
2. så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
Enkel läkemedelsgenomgång
3 § En vårdgivare ska erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och
som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid
1.
2.
3.
4.

besök hos läkare i öppen vård,
inskrivning i sluten vård,
påbörjad hemsjukvård och
inflyttning i en sådan boendeform eller bostad som omfattas av 18 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Patienterna som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem
läkemedel ska dessutom erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång
minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller boende i en
sådan boendeform eller bostad som omfattas av 18 § hälso- och sjukvårdslagen.
Skyldigheten att erbjuda läkemedelsgenomgångar gäller för de
vårdgivare som i sin verksamhet har läkare anställda eller har läkare
som arbetar där på uppdrag eller annan liknande grund.
4 § Vårdgivaren ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om sådana problem en enkel läkemedelsgenomgång.
Allmänna råd
Läkemedelsrelaterade problem kan vara olämpliga läkemedelsval,
felaktig dosering, biverkningar, interaktioner, hanteringsproblem
eller andra problem som är relaterade till en patients läkemedelsanvändning.
5 § Vid en enkel läkemedelsgenomgång ska det med utgångspunkt i
tillgänglig dokumentation och patientens egna uppgifter så långt möjligt kartläggas
1. vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför,
2. vilka av dessa läkemedel patienten använder samt
3. vilka övriga läkemedel patienten använder.
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Läkaren ska kontrollera om läkemedelslistan är korrekt samt göra en
bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.
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Allmänna råd
Om patienten begär det eller om patienten inte själv kan lämna uppgifterna, bör de om möjligt hämtas in från närstående.
Vid kartläggningen kan uppgifter behöva hämtas in från den egna vårdgivarens och andra vårdgivares journalhandlingar samt från
läkemedelsförteckningen, om det inte finns hinder enligt patient
datalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
patientsäkerhetslagen (2010:659) eller lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.
6 § Vid en enkel läkemedelsgenomgång ska patienten få individuellt
anpassad information om sina läkemedelsrelaterade problem.
7 § Läkaren ska ta ställning till vilka av patientens läkemedelsrelaterade problem som kan lösas direkt och vilka som kräver en fördjupad
läkemedelsgenomgång. Problemen som går att lösa direkt ska åtgärdas.
Patienten ska därefter få
1. individuellt anpassad information om vilka åtgärder som har vidtagits och orsaker till åtgärderna samt
2. en uppdaterad läkemedelslista.
När patienten vårdas i sluten vård, ska den uppdaterade läkemedelslistan lämnas vid utskrivningen.
8 § Om det bedöms att patienten inte behöver en fördjupad läkemedelsgenomgång, ska ställning tas till när den enkla läkemedelsgenomgången ska följas upp.
9 § Utöver vad som anges i 3 kap. 5–8 och 11 §§ patientdatalagen
(2008:355) samt i 3 kap. 6 och 7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården ska läkaren i patientens journal dokumentera
1. vilka läkemedel patienten använder,
2. vilka läkemedelsrelaterade problem som patienten har och
3. orsakerna till de åtgärder som har vidtagits enligt 7 § första stycket.
Fördjupad läkemedelsgenomgång
10 § Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke
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om sådana problem ska av vårdgivaren erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång.
11 § Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång ska för varje ordinerat
läkemedel
1. kontrolleras att det finns en indikation för läkemedlet,
2. behandlingseffekten värderas,
3. bedömas hur doseringen av läkemedlet förhåller sig till patientens
fysiologiska funktioner,
4. utvärderas om läkemedlets biverkningar, risken för biverkningar
eller risken för interaktioner är större än nyttan med läkemedlet och
5. nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar värderas.
Patienten ska få individuellt anpassad information om resultatet av genomgången.
12 § Läkaren ska göra de ändringar i ordinationerna och vidta de and
ra åtgärder som behövs för att läkemedelsbehandlingen ska vara ändamålsenlig och säker.
Patienten ska därefter få
1. individuellt anpassad information om de åtgärder som har vidtagits
och orsaker till åtgärderna,
2. individuellt anpassad information om målen för läkemedelsbehandlingen och
3. en uppdaterad läkemedelslista.
När patienten vårdas i sluten vård, ska den uppdaterade läkemedelslistan lämnas vid utskrivningen.
13 § En fördjupad läkemedelsgenomgång ska följas upp. Det ska tas
ställning till när uppföljningen ska göras och vilken vårdgivare eller
vårdenhet som ska ansvara för den.
14 § Utöver vad som anges i 3 kap. 5–8 och 11 §§ patientdatalagen
(2008:355) samt i 3 kap. 6 och 7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården ska läkaren i patientjournalen dokumentera
1. orsakerna till de åtgärder som har vidtagits enligt 12 § första stycket,
2. målen för läkemedelsbehandlingen,
3. när uppföljningen av den fördjupade läkemedelsgenomgången ska
göras,

8

4. vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen och
5. vilka yrkesutövare som har deltagit vid läkemedelsgenomgången.

SOSFS
2012:9

Läkemedelsberättelse
15 § När en patient som under vårdtillfället har fått en läkemedelsgenomgång i enlighet med dessa föreskrifter skrivs ut från sluten vård
ska en läkare upprätta en läkemedelsberättelse i patientjournalen.
Läkemedelsberättelsen ska innehålla uppgifter om
1. vilka ordinationer som har ändrats,
2. vilka andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen som har vidtagits och
3. orsakerna till de vidtagna åtgärderna.
16 § Vid utskrivningen ska det även finnas uppdaterade uppgifter i
patientjournalen om
1. målen för läkemedelsbehandlingen,
2. när uppföljningen av behandlingen ska göras och
3. vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen.
Därutöver ska det finnas en uppdaterad läkemedelslista i patientjournalen.
Överföring av information vid utskrivning
17 § Om en patient efter utskrivningen ska få vård hos en annan vårdgivare eller vårdenhet, ska läkemedelsberättelsen och informationen
som anges i 16 § föras över till denna, om det inte finns hinder enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patientsäkerhetslagen
(2010:659) eller patientdatalagen (2008:355). Överföringen ska göras
senast samma dag som patienten skrivs ut.
Vid utskrivningen ska patienten få läkemedelsberättelsen, den uppdaterade läkemedelslistan och den övriga informationen som anges i
16 § skriftligen.
18 § Bestämmelser om vårdplanering och överföring av information
vid utskrivning finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27)
om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård.
Uppföljning
19 § Verksamhetschefen hos den vårdgivare eller på den vårdenhet
som har ansvaret för uppföljningen efter en fördjupad läkemedelsgenomgång eller efter en utskrivning där det har upprättats en läkeme-
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delsberättelse enligt 15 § ska se till att patienten tilldelas en läkare
som ansvarar för uppföljningar av läkemedelsgenomgångar.
Vårdgivaren ska ansvara för att det finns rutiner som säkerställer
att patienter tilldelas en läkare i enlighet med första stycket.
Allmänna råd
Om patienten har en fast vårdkontakt enligt 29 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som är läkare, bör han eller hon ansvara för
uppföljningar.
20 § Läkaren ska vid uppföljningen som avses i 19 § göra en bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker samt
vid behov vidta åtgärder. Läkaren ska även ansvara för att följa upp,
uppdatera och ompröva målen för behandlingen.
När det finns ett behov av fortsatt uppföljning, ska läkaren ansvara
även för denna.
Information till närstående
21 § När informationen som anges i 6, 7, 12, 15 och 16 §§ inte kan
lämnas till patienten, ska den i stället lämnas till en närstående, om det
inte finns hinder i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i
bestämmelserna om tystnadsplikt i 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

4 kap.
3 §5 Inom annan hälso- och sjukvård än ambulanssjukvård och sluten

vård får delegering av iordningställande eller administrering av läkemedel göras under de förutsättningar som anges i andra och tredje
styckena.
Verksamhetschefen svarar för att besluten om delegeringar är förenliga med säkerheten för patienterna. I detta ansvar ingår att besluta
huruvida iordningställande eller administrering av läkemedel får delegeras eller om vissa begränsningar ska finnas.
En sjuksköterska får genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att iordningställa eller administrera läkemedel under förutsättning att det är förenligt med en god och säker vård av patienten.
Grundläggande bestämmelser om delegering finns i 6 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom
hälso- och sjukvård och tandvård.
4 § Kompletterande bestämmelser om delegering inom tandvården
finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering
inom tandvården.
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1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa
föreskrifter, om det finns särskilda skäl.
Denna författning träder i kraft den 1 september 2012.
Socialstyrelsen
LARS-ERIK HOLM
Emil Bergschöld
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