
 

Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden 
 

 

HÖK 
Handläggningsöverenskommelse 

mellan Primärvården Luleå-Boden och Vuxenpsykiatrin Sunderby sjukhus 

Titel: Provtagning psykiatrins läkemedelsenhet Giltig from: 130401       Giltig tom: 150401                        

Ansvarig för innehållet för primärvårdens räkning: Anna-Karin Fahlén, distriktsläkare 

För sjukhuskliniken: Peter Skeppar, överläkare 

Godkänd för publicering av: Meta Wiborgh, ALK-ansvarig för primärvården 

 

Provtagning på patienter tillhörande 
Sunderbypsykiatrins läkemedelsmottagning 

Bakgrund 

Provtagningen gäller tre kategorier av patienter  

 1.  De som behandlas med andra 
generationens neuroleptika med dess höga 
frekvens av metabola biverkningar. 

2. Läkemedel där serumkoncentration och 
eventuella biverkningar behöver följas, särskilt 
program behövs för Litium och Klozapin. 

3. Centralstimulantia 

Initiala prover 
Längd, vikt och BMI, blodtryck och puls. EKG på 

patienter över 50 år och alltid innan central-
stimulantia. 

Blst, ALAT, GT, Na, K, krea, HbA1c, Cakorr 
(=ca+alb), TSH, B12, folat samt fullständigt 
lipidstatus.  

Årlig uppföljning 
Blst, Vikt, blodtryck och puls, ALAT, GT, Na, K, 

krea, HbA1c, Cakorr, kolesterol och TSH.  

Om enbart centralstimulantia behövs årligen 
bara blodtryck och puls, övriga prover vart 
5:e år. 

Vid medicinering med Klozapin också neutrofila 
var sjätte vecka 

Serumkoncentrationer behöver följas av Litium, 
Lamotrigin, Valproat, Karbamazepin och 
Klozapin. 

Vid medicinering med Risperdal tas prolaktin. 

 

Annan provtagning kan bli aktuell efter klinisk 
bedömning av psykiatriker. 

 

 

Litiumpatienter behöver initialt och vartannat 

år också ta Cystatin C, PTH, u-alb/krea samt 
osmolalitet i serum och urin. De behöver första 
åren följas enligt separat schema. 

Labremisser 

Läkemedelsmottagningen lägger upp separata 
lab-listor i VAS, en för längd och vikt, en för 
blodtryck och puls och en för blod- och 
urinprover. Detta beror på att rutinerna varierar 
på de olika vårdcentralerna, blodprov och 
blodtryck tas ofta inte vid samma tillfälle. 

Blodtryck tas av Läkemedelsmottagningen om 
patienten har besök där, även hos psykiatriker. 
Om så inte är fallet kan blodtrycket tas på 
vårdcentralerna en gång årligen. Provsvar läggs 
in i VAS, även blodtrycket. 

Hantering av provsvar 

Avvikande provsvar går till psykiatriker för 
bedömning. Rådgivning kan ske av personal på 
Läkemedelsmottagningen men kontakt kan 
också behöva tas med primärvården, t ex vid 
hypertoni eller diabetes.  

Remiss till distriktsläkare kan skrivas av 
kontaktperson eller personal på 
Läkemedelsmottagningen, av den ska framgå 
vilken psykiatriker som gjort ovan nämnda 
bedömning så att kontakt kan tas vid behov. 
Ansvarig distriktsläkare/vårdcentral framgår av 
PA1 i VAS. 

 


