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Rutin för påminnelsehjälpmedel för läkemedel
Syfte
Syftet med denna rutin är att förtydliga användandet av påminnelsehjälpmedel för
läkemedelsintag till de patienter som har minnesproblematik, men som inom ramen för
egenvård skulle kunna sköta sina läkemedel självständigt med stöd av ett hjälpmedel.
Rutinen beskriver ordinationer av påminnelsehjälpmedel till patient som själv ansvarar för
sin läkemedelshantering samt för patient där kommunens sjuksköterska tagit över ansvaret r
delar av läkemedelshanteringen.
Att patienter med minnesproblematik ska kunna klara sin medicinering/läkemedelsintag
självständigt och på ett säkert sätt, med hjälp av något av de påminnelsehjälpmedel som
sjuksköterskan finner lämpligt.
Regelverk
 Socialstyrelsens föreskrift om bedömning av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan
utförars som egenvård SOSFS 2009:6
 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763
 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården SOSFS 2000:1
 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården SOSFS 2008:1
Före utprovning av hjälpmedel ska det vara tydligt vem som ansvarar för att ladda
hjälpmedlet med läkemedel. Det kan vara närstående, vårdcentral eller kommunal
hemsjukvård. Gränssnittet gäller.

Patient som själv ansvarar för sin läkemedelshantering
Bedömning av läkare
Patientansvarig läkare ska ha gjort en bedömning att patientet kan klara sin
läkemedelshantering själv med hjälp av påminnelsehjälpmedel. Om patientens läkare beslutat
att åtgärden kan hanteras som egenvård ska kopia på läkarens beslut finnas och kopian
förvaras i patientens journalmapp samt dokumenteras i patientjournalen.
Utprovning
Ansvarig sjuksköterska inom primärvården ansvarar för att lämpligt kognitivt hjälpmedel
förskrivs. (upphandlat)
Batteribyte bekostas av patienten själv. Byte av batteri samt ändring av sommar/vintertid kan
ändras av patienten själv eller av sjuksköterska. Om patienten är i behov av hjälp för att byta
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batteri eller ändra tid på hjälpmedlet ska det skrivas en ordinations av sjuksköterskan i
patientjournalen om detta vid utprovningstillfället.
Uppföljning
Uppföljning sker efter behov, samt årligen. Detta dokumentera i patientjournalen.

Patient där kommunens sjuksköterska ansvarar för iordningställande av
läkemedel
Bedömning av läkare
Patientansvarig läkare ska ha gjort en bedömning att sjuksköterskan behöver iordningställa
läkemedel och gjort bedömning att patienten själv kan klara intag av sina läkemedel med
hjälp av påminnelsehjälpmedel. Om patientens läkare beslutat att patientens intag av
läkemedel kan hanteras som egenvård ska kopia på läkarens beslut finnas och kopian
förvaras i patientens journalmapp samt dokumenteras i patientjournalen.
Utprovning
Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att lämpligt kognitivt hjälpmedel förskrivs och provas ut.
(upphandlat)
Batteribyte bekostas av patienten själv. Byte av batteri samt ändring av sommar/vintertid kan
ändras av patienten själv eller av sjuksköterska. Om patienten är i behov av hjälp för att byta
batteri eller ändra tid på hjälpmedlet ska det skrivas en ordinations av sjuksköterskan i
patientjournalen om detta vid utprovningstillfället.
Uppföljning
Uppföljning sker efter behov, samt årligen. Detta dokumentera i patientjournalen.
Återlämning
Om kommunens sjuksköterska övertar ansvaret för läkemedelsöverlämnandet ska
hjälpmedlet återlämnas. Avsteg från detta kan göras efter överenskommelse i varje enskilt
ärende. Ska i så fall dokumenteras i patientjournal.

Ansvarsfördelning
Aktivitet
Ansvara för förskrivning och utprovning av
hjälpmedlet samt uppföljning

Ansvar
Sjuksköterska

Översyn och revidering
Denna rutin ska ses över senast september 2019.
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