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1 Allmänt 

Grunden för läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den 
ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga 
förutsättningar. Utgångsläget är att den enskilde själv ansvarar för omhändertagande och 
förvaring av de läkemedel som ordinerats samt för det egna medicinintaget.  
 
Kvalitetsgranskning: Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs för att 
uppnå god kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen.  
 
Egenkontroll: Syftet med egenkontroll är att ge verksamheten ett hjälpmedel för att 
själv fånga upp avvikelser mot gällande bestämmelser och rutiner och därefter upprätta 
en åtgärdsplan över det som behöver åtgärdas och arbetas vidare med.  
 
Avvikelser: samtliga avvikelser rapporteras i avvikelsemodulen i Treserva samt utreds 
av enhetschef som avvikelsen berör. Enhetschef HSL utreder avvikelser som berör 
yrkesgrupp legitimerad personal. 
 

 

2 Egenvård 

Egenvård 

Egenvård gällande läkemedelshantering kan endast bli aktuellt då patienten själv kan ta 

ansvar för sin medicinering. Beslut om att läkemedelsbehandling kan hanteras som 

egenvård ska tas av den som är ansvarig för ordinationen, exempelvis läkare eller 

sjuksköterska (om denne är ordinatör). Om den enskilde behöver handräckning med 

egenvård av omvårdnadspersonal ska det finnas ett biståndsbeslut för detta.  I de fall där 

misstanke om att personens kognitiva förmåga sviktar gäller det för personal att 

informera ansvarig ordinatör alternativt OAS. Länk till samverkan om egenvård: 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/egenvardsbedomning/ 

 

Kommunen har separat rutin för bedömning av egenvård för sjuksköterska med 

förskrivningsrätt av läkemedel.  

 

3 Övertagande av läkemedelsansvar  

För personer som pga ohälsa eller sjukdom inte själv kan omhänderta, förvara eller 

ansvara för sin medicinering kan detta ansvar övertas av kommunens sjuksköterska. 

Detta beslutas i samråd med patientansvarig läkare och en vårdplan för 

läkemedelshantering upprättas i patientjournalen. Övertagandet kan gälla all 

medicinering eller delar av den, vilket ska beskrivas och dokumenteras i vårdplanen.  

 

Läkemedelsförvaring hos den enskilde patienten 

Patienten äger de läkemedel han/hon erhållit på recept. Läkemedel ska förvaras och 

iordningställas samt överlämnas i den enskildes boende. 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/egenvardsbedomning/
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På särskilda boende ska läkemedel förvaras inlåst i skåp i patientens lägenhet tillsammans 

med ordinationshandlingen. Läkemedel som är inaktuella bör tydligt avskiljas från aktuella. 

 

Läkemedel på dagverksamhet 

På dagverksamheten ska de läkemedel som patienten har med sig förvaras i ett låsbart skåp 

som endast delegerad personal har tillgång till. Nyckel ska förvaras säkert. 

 
Råd vid förvaring av läkemedel 

 Förvara i originalförpackningen. 
 Förvara efter angiven rekommendation (skydd för ljus, kyla och värme) 
 Förslut förpackningen efter användandet. 
 Öppna bara en förpackning i taget. 
 Anteckna brytningsdatum. 

 

 4 Ansvar    läses av delegerad personal samt chefer  

Läkare  

 Ordinerar läkemedel till den enskilde patienten och har ett övergripande ansvar 

för den enskilde patientens läkemedelsbehandling 

 

Sjuksköterska med förskrivningsrätt 

 Ordinerar och förskriver läkemedel enligt SOSFS 2001:16 

 Vid behov av arbetsplatskod och receptblock/etiketter kontaktas närmsta chef  

 Sjuksköterska med förskrivningsrätt ska till sin chef överlämna bevis på 

genomgången utbildning. Enhetschef gör en beställning hos administratör hos 

enheten Myndighet av receptblock, namnetiketter m.m som genomför 

beställning hos ”Tryckeriet”. Vid anställnings slut ska receptblock samt 

namnetiketter återlämnas till enhetschef. 

 

Sjuksköterska ansvar för akutläkemedelsförråd 

 Sjuksköterska och dess ersättare utses av MAS i samråd med enhetschef. 
 att rekvirera läkemedel 
 att hålla ordning i läkemedelsförrådet 
 att delta i kvalitetsrevision beslutad från Region Skåne. 
 att påpekanden vid revision och andra meddelanden från apoteket åtgärdas 

 göra kvartalsavslutningar på uttagslistor på läkemedelsförråd och uttag från 

närförråd.  

 Kontrollen av narkotikaklassificerade/övriga särskilda läkemedel ska utföras av 

annan sjuksköterska än ansvarig för förrådet. 

 

Sjuksköterska 

 Sjuksköterska är behörig att iordningställa, administrera och överlämna 

läkemedel 

 Patientansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för den enskilde 

patientens läkemedelshantering och att den sker på ett för patienten säkert sätt. 

 Sjuksköterskan ansvarar för att läkarens ordinationer och anvisningar blir riktigt 

utförda 
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 Sjuksköterskan kan delegera delar av läkemedelshanteringen till 

omvårdnadspersonal 

 Patientansvarig sjuksköterska upprättar vårdplan för läkemedelshantering. 

 Vara delaktig i utredningar av avvikelser 

 

Enhetschef, omvårdnadspersonal 

 Ska hålla sig underrättad om vilken personal som har delegering för att utföra 

uppgifter i läkemedelshantering 

 Ansvarar för att det finns personal i tjänst som kan utföra delegerade uppgifter i 

läkemedelshantering. 

 Ansvarar för att det finns tid avsatt för utbildning av personal inför delegering. 

 Ansvara för att kvalitetssäkringsarbetet i frågan om läkemedelshanteringen 

bedrivs, att avvikelser rapporteras, utreds och i samarbete med sjuksköterska 

åtgärda eventuella brister. 

 Informera ansvarig sjuksköterska/enhetschef i god tid när delegationer behöver 

förnyas.  

 

Enhetschef, sjuksköterskor 

 Ansvara för att fastställda rutiner är kända och följs samt att sjuksköterskor får 

fortlöpande information och utbildning inom läkemedelsområdet. 

 Ansvara för att det finns tid avsatt för att delegera uppgifter i 

läkemedelshantering. 

 Tillsammans med Mas utse sjuksköterskor som ansvarar för kommunalt 

läkemedelsförråd och som ansvarar för narkotikakontroller 

 Ansvara för att kvalitetssäkringsarbetet i frågan om läkemedelshanteringen 

bedrivs, att avvikelser rapporteras, utreds och i samarbete med sjuksköterska 

åtgärda eventuella brister. 

 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 Ansvarar för att rutin för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl 

fungerande  

 Följer upp rutiner som används och se till att läkemedelshanteringen tillgodoser 

kraven på patientsäkerhet och god vård. 

 Se till att generella direktiv finns aktuella 

 Ansvarar för att kvalitetsgranskning utförs årligen. 
 

 

Omvårdnadspersonal med delegering för läkemedelshantering 

Delegerad omvårdnadspersonal räknas som hälso- och sjukvårdspersonal vid det tillfälle 

den utför den delegerade uppgiften. 

 Ansvarar för att de delegerade uppgifterna blir korrekt utförda. 

 Ansvarar för att, inom ramen för sin kompetens, uppmärksamma förändringar i 

patientens tillstånd och informera ansvarig sjuksköterska om detta. 

 Rapportera avvikelser och brister i patientens läkemedelshantering till ansvarig 

sjuksköterska och chef. 



 
 

 

sid 5/19 

 

 

 Informera ansvarig sjuksköterska och enhetschef i god tid att delegeringen 

behöver förnyas. 

 

Studerande 

Studerande som genomgår verksamhetsförlagd utbildning får utifrån utbildning i 

adekvata delar iordningställa, administrera och överlämna läkemedel under tillsyn av 

sjuksköterska. 

 

Ansvar vid korttidsboende och växelvård 

I de fall patienterna inte hanterar sina läkemedel själv ska läkemedelsordination och 

aktuella läkemedel tas med till korttidsboendet. Information om detta ska lämnas då 

beslut tas om korttidsboende, växelvård. 

Dosetter delade av anhöriga accepteras inte för patienter där läkemedelsansvaret övertas 

under vårdtiden. Sjuksköterska ansvarar för att dela läkemedel i dosett som medtas.  

 

 

5 Ordination av läkemedel 

I kommunen kan det finnas sjuksköterska med förskrivningsrätt som har behörighet att 

ordinera läkemedel. Detta ska meddelas Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid 

anställning av enhetschef.  Rekommenderade läkemedel som sjuksköterska med 

förskrivningsrätt får ordinera finns på 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-10-14 

 

 

Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med 

utgångspunkt i patientens behov. 

Planering av uppföljning av ordinerad läkemedelsbehandling ska beslutas med tidpunkt. 

 

Krav på ordination  

Ordinationen kan vara stående eller tillfällig. En läkemedelsordination ska vara skriftlig 

med patientens namn och födelsedata samt uppgifter om  

 läkemedlets namn 

 läkemedelsform 

 läkemedlets styrka 

 dosering 

 maxdos 

 administreringssätt 

 indikation och kontraindikation 

 antal tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas. 

 

Dokumentation av läkemedelsordinationer 

Läkemedelsordination ska dokumenteras i patientjournal av ordinatör. 

 läkemedlets namn 

 läkemedelsform 

 läkemedlets styrka 

 dosering 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-10-14
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 administreringssätt 

 administreringstillfällen 

 läkemedelsbehandlingens längd. 

 ordinationsorsak 

 när och hur läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas 

 

Internationella enheter ska vid läkemedelsordination förkortas med E. 

Dokumenterade läkemedelsordinationer ska hållas samlade i patientjournalen 

 
Utbyte av läkemedel 
Ett utbyte av läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm innebär 
inte att ordinationen ändrats. 

 

Muntlig ordination  
Ett läkemedel får ordineras muntligen endast när en patient behöver omedelbar 

behandling. Om en sjuksköterska behöver dokumentera ordinationen ska den läkare som 

ordinerat namnges. Ordinationen ska komma kommunen tillhanda snarast från 

ordinerande läkare.  

 
Dygnsfördelning: 
Läkemedel ska fördelas så jämt över dygnet som möjligt med hänsyn till patientens 
dygnsrytm. Detta diskuteras tillsammans med ansvarig läkare dels utifrån läkemedlets 
farmakologiska verkan och dels utifrån den enskilde patientens behov. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt tidsperspektivet mellan dagens sista och påföljande dags 
första dos så att detta inte blir för stort. 
 
Naturläkemedel 
Sjuksköterskan ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Naturläkemedel 
faller inte inom denna ram. 
När sjuksköterskan får vetskap om att vårdtagaren får naturläkemedel ska läkaren 
informeras. 
Sjuksköterskan kan vara behjälplig då naturläkemedlet är ordinerat av patientens läkare.  
Ordinerat naturläkemedel hanteras som övrig läkemedel för vårdtagaren. 
I övriga fall får anhöriga hantera naturläkemedel. Om sjuksköterskan har ansvaret för 
läkemedelshanteringen ska vårdpersonalen inte medverka vid hanteringen. 
 
Se ytterligare information länk till läkemedelsverket 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Vaxtbaserade-lakemedel-
traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-och-naturlakemedel/ 
 

Syrgasbehandling 

Syrgas är ett läkemedel som skrivs ut på recept. Patienter med syrgas i hemmet har 

alltid kontakt inom region Skåne. Dessa syrgassjuksköterskor har alltid utarbetat en 

folder som är patientbunden och ska följas. 

  

 

 

 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-och-naturlakemedel/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-och-naturlakemedel/
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Generella direktiv. 

Generella ordinationer innefattar läkemedel som får iordningställas och administreras av 

sjuksköterska utan läkares individuella ordination. Läkemedel får bara ges till en patient 

efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning enligt 6 kap § 7. Sjuksköterskan 

ansvarar för att kontrollera kontraindikationer och interaktioner samt varningstext i 

patientjournalen. Bedömningen ska dokumenteras i patientjournalen. Aktuella 

läkemedel ska finnas listade. Listan revideras och beslutas årligen av Region Skåne och 

ska förvaras väl synlig för sjuksköterskor. Givna läkemedel ska antecknas med dos, 

tidpunkt i journalen. Ansvarig läkare ska kontaktas enligt direktiv på listan.  

Länk till listan 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#9216 

 

 
Läkemedel för akutbruk 
Vid akuta ordinationer kan läkemedel tas från läkemedelsförrådet- detta för att undvika 
akuta beställningar från apotek. Vid uttag av antibiotika ska hela behandlingsperioden 
tas ut. I läkemedelsförrådet finns det en blankett Registrering av uttag från 
läkemedelsförråd som fylls i vid varje uttag. Listorna förvaras i förrådet. Beställning till 
förrådet sker av utsedda sjuksköterskor. 

 

6 Behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel 
Iordningställande av läkemedel 

En samlad information om läkemedelsbehandlingen ska finnas tillgänglig.  

De uppgifter som ska finnas tillgängliga är  

 läkemedelsordination som anges dokumentation av läkemedelsordinationer 

 vem som ordinerat 

 tidpunkt för ordination 

 

Den som iordningställer ett läkemedel till en patient ska mot den dokumenterade 

ordinationen kontrollera 

 patientens identitet 

 läkemedelsnamn eller aktiv substans 

 läkemedelsform 

 läkemedlets styrka 

 dosering 

 administreringssätt, och 

 administrationstillfällen 

Den som iordningställer ett läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning av såväl den 

ordinerade som den iordningställda dosen. 

 

Märkning av iordningställda läkemedel som inte omedelbart överlämnas 

Dosett ska märkas med namn och födelsenummer 

Enskild iordningställd dos ska dessutom vara märkt med läkemedlets namn, styrka, 

läkemedelsform, tidpunkt för iordningställandes samt signatur. 

  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#9216
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Den som har iordningställt läkemedlet för överlämna administrering och överlämnande 

till någon annan om det är förenligt med en god och säker vård för patienten.  

 

Dosett 

Läkemedel ska dispenseras i dosett för upp till max två veckor i taget. Den som 

iordningställer dosetten ansvarar för innehållet och att patientens namn, födelsenummer 

samt finns angivet på dosetten.  

Om två dosetter använd ska de märkas med tidsperioden de ska gälla. 

 

Dosdispenserade läkemedel 

Dosdispensering är läkemedel som är förpackade i dospåsar, där varje påse innehåller de 

läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Varje dos påse är märkt med 

patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, styrka och form samt 

klockslag när läkemedlet ska tas. Vissa läkemedel går inte att dosförpacka, till exempel 

flytande läkemedel och salvor. De levereras i originalförpackning. 

Doscentrum ansvarar för de läkemedel som dispenserats i påsen till dess att 

förpackningen bryts. Sjuksköterskan ansvarar vid ändring för att kontrollera att påsens 

första dygns dos innehåll stämmer med ändring  

Fel som upptäcks i en påse ska omgående meddelas Dosapoteket och rapporteras som 

avvikelse enligt kommunens avvikelsesystem. 

 

Vid iordningställande av enstaka läkemedelsbehandlingar exempelvis antibiotika 

som överstiger en vecka bör den sjuksköterska som tar emot ordinationen 

dispensera hela läkemedelskuren i separat dosett/er. Längre kurer än 14 dagar ska 

iordningställas i dossystemet. Länk till Region Skånes Läkemedelsrådets 

hemsida/dosdisensering 

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/dosforpackade-lakemedel/ 

 

Pascal 

Pascal är ett elektroniskt sätt att ordinera och beställa hem läkemedel för de 

patienter som har dosordination. Utskrifter från Pascal kan även vara Läkemedelslista 

Dos/Receptutskrift Pascal vilket ger en överblick över patientens medicinering. 

 

Individuella behandlingsschema 

Individuella behandlingsscheman eller spädningsschema kan upprättas i samråd mellan 

läkare och sjuksköterska t.ex. insulin, blodförtunnande, kramplösande eller 

inhalationspreparat. 

 

Kontinuerlig infusion  

Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontrollen göras återkommande och vid 

varje tillfälle som ansvaret för administreringen övergår från en behörig hälso- och 

sjukvårdspersonal till någon annan sådan personal. 

 

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/dosforpackade-lakemedel/
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7 Kontroll vid administrering eller överlämnande av läkemedel  

läses av delegerad personal 

Det är av stor vikt att administrering och överlämna läkemedel sker till en patient i 

taget. För att undvika förväxling ska administrering och överlämning av läkemedel så 

långt som möjligt sker i patientens bostad. 

 

Den som administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en patient ska mot den 

dokumenterade ordinationen kontrollera. 

 

 Patientens identitet 

 Läkemedlets namn eller aktiva substans utifrån ordinationsunderlaget 

 Kontrollera dag och tidpunkt för när läkemedlet ska ges.  

 utifrån ordinationshandlingen kontrollera om det finns läkemedel som ska 

iordningställas från originalförpackning 

 övervaka intag och därefter dokumentera på signeringslista. 

 

 

Flytande läkemedel 

Flytande läkemedel ska iordningställas i så nära anslutning till dosens administrering 

som möjligt. Om överlämnandet av dosen inte sker direkt ska läkemedelsbägaren 

märkas med patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, dos, datum och 

signatur. 

 

Läkemedelsplåster 

Vid byte av läkemedelsplåster ska signering ske både vid avlägsnande och vid 

applicering av nytt plåster. Plåstret märks med datum då det placerades. Vid 

avlägsnande viks plåstret ihop och placeras i apotekets avfallspåse. 

 

 

Läkemedel vid behov 

Då delegerad personal får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel ska en 

sjuksköterska kontaktas innan läkemedel ges. Vissa ”vid behovs läkemedel” kan få ges, 

utan kontakt med sjuksköterska, vid enstaka tillfällen. Då ska en särskild 

överenskommelse finnas. Denna överenskommelse ska tydligt visa att sjuksköterskan 

godkänt det aktuella läkemedlet, dos och antal administreringstillfällen.  

 

Behovet ska dokumenteras på signeringslista för överlämnande av vidbehovsläkemedel. 

Se bilaga. 

 

Krossade läkemedel 

Observera att krossa tabletter eller att dela på kapslar är inte alltid att rekommendera då 

läkemedel kan förlora specifika egenskaper och kan ge oväntade biverkningar. 
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Läkemedel i sond 

Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande form. Om läkemedel bara finns i 

tablettform ska en ordinerande läkare ta ställning till om annat läkemedel kan ordineras. 

När läkemedel måste krossas ska de krossas separat från varande och administreras 

separat. Tablettkrossen ska rengöras efter varje sorts läkemedel. 

 Spola sonden med 20-50 ml vatten före och efter tillförseln. Anpassa mängden vatten 

till sondens storlek och längd. Det gäller särskilt för barn.  

 Spola sonden med vatten mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel 

administreras efter varandra. 

 

8 Dokumentation, signeringslistor och kontroller   läses av delegerad 
personal 

Iordningställande, administrering samt överlämna läkemedel ska dokumenteras. 

Detta ske antingen i patientjournal eller på signeringslista av den som utfört åtgärden. 

Signeringslista utfärdas och uppdateras av sjuksköterska.  

 

Signeringslistor 

I Östra Göinge kommun finns olika signeringslistor 

För stående ordination ex vis. dosett, dospåse, flytande, pulver, ögondroppar m.m. 

Läkemedel vid behov 

Insulin 

Narkotikajournal 

 

På signeringslista för stående ordination skrivs inga ordinationer utan endast 

administreringssätt vis dosläkemedel eller dosett. Om läkemedel ska tas ur 

originalförpackning ska skrivs läkemedelsnamn men inte ordinerad dos. Detta säkerställer att 

den som administrerar och överlämnar läkemedel utgår från ordinationshandlingen. 

 

Signeringslista för läkemedel vid behov 

Alla läkemedel som ges vidbehov ska signeras på avsedd signeringslista. Läkemedlet namn 

och styrka ska vara angivet. Dosen kontrolleras i ordinationshandlingen. Effekten av 

läkemedlet ska anges på signeringslistan. Vid utebliven effekt eller om patienten tillstånd 

försämras ska sjuksköterska alltid kontaktas.  

 

Signering av insulin   

På signeringslista för insulin finns klockslag angivet, insulinsort finns angiven på 

ordinationsunderlaget. Det kan finnas mer än ett Insulin som ges vid samma tidpunkt 

och då finns detta angivet med två klockslag på signeringslistan. 

 

Narkotikajournal.  

Narkotika journal ska föras över de narkotiska preparat (grupp 11-V) som inte är 

dosdelade i påsar. 

Narkotika journal ska föras av samtliga som tillför och hämtar ut narkotiska preparat i 

patientens läkemedelsskåp 
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Ansvarig sjuksköterska ska ha kontroll över förbrukning och minst en gång per månad 

stämma av med narkotikajournalen. Kontrollen signeras. 

Narkotikajournalen räknas som journalhandling och sparas i pappersjournalen. 

Personbunden narkotikajournal medföljer patient vid byte av vårdform inom kommunal 

verksamhet. 

 
Aktuell förteckning över dessa preparat finns på  
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---
sjukvard/Forskrivning/Narkotikaklassade-lakemedel/ 
 
 

Förvaring av signeringslistor 

Aktuella signeringslistor och ordinationshandlingar förvaras tillsammans med patientens 

läkemedel eller avsedd pärm. 

Omvårdnadspersonal lämnar varje månad inaktuella listor till sjuksköterskan som 

kontrollerar dem och sparar dem i enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan.  

 

Signaturförtydligandelista 

Signaturförtydligandelista ska alltid finnas hos varje patient. Listan ska förvaras lätt 

tillgänglig tillsammans med övriga listor för patienten. 

 

Arkivering av signeringslistor och signaturförtydligandelistor 

Signeringslistan och signaturförtydligandelista är journalhandling och dessa ska sparas i 

enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan. 

 
Signeringslistan är en journalhandling. Hos varje patient där sjuksköterskan ansvarar för 
läkemedelshanteringen ska det finnas en signeringslista. Sjuksköterskan är ansvarig för 
att dokumentera alla uppgifter på signeringslistan ex. doshjälpmedel, administreringssätt 
och tidpunkt.  
Signering ska göras efter det att läkemedlet överlämnats och intagits. 
Om patienten inte får sitt läkemedel ska den delegerade personalen rapportera 
avvikelsen till sjuksköterskan och anteckna på särskild lista. 
 

Namnförtydligande till signeringslista 

Det ska finnas en separat lista till varje patient som ska innehålla namn signatur samt 

befattning. Detta är en journalhandling 

 

 

Överkänslighet 

Om det finns skäl att misstänka att en person är överkänslig mot ett visst läkemedel ska 

sjuksköterskan informera läkare för att ett ställningstagande ska kunna göras för vidare 

åtgärder. Läkarens bedömning och ordinationer åtgärdas och antecknas i journalen.  

Överkänslighet ska dokumenteras på adekvata dokument 

 

 

 

Biverkningar 

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Narkotikaklassade-lakemedel/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Narkotikaklassade-lakemedel/
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Uppgiftsskyldigheten gäller för alla som är ansvariga för verksamhet inom den 

regionala och lokala hälso- och sjukvården såsom landsting, kommuner och privata 

vårdgivare. 

Se: http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____127.aspx 

 

 

 

9 Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av 
läkemedel    läses av delegerad personal 

Iordningställa, administrera och överlämna läkemedel får delegeras. Läkare, tandläkare 

och sjuksköterskor får delegera till någon annan. 

För att delegering ska vara möjlig måste det vara förenligt med god och säker vård av 

patienten och att den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att 

hen har förutsättningar att fullgöra uppgiften.  

Den som genom delegering får i uppgift i att iordningställa, administrera och överlämna 

läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker 

som är förenade med hanteringen. 

Besluten om delegering ska omprövas i nödvändig omfattning.  

Kompletterande bestämmelser om delegering finns i SOSFS 1997:14.  

 

 

 

10 Uppföljningar och läkemedelsgenomgångar 

Sjuksköterska ska delta i uppföljningar som läkaren beslutar om 

I Region Skåne finns två typer av läkemedelsgenomgång. Basal läkemedelsgenomgång 

samt tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. Den senare kräver aktivitet av 

sjuksköterska med att förbereda insamling av uppgifter. Länk till PHASE 20: 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781 

 

Sjuksköterskan ska utifrån sin kompetens uppmärksamma patientens hälsotillstånd och 

läkemedelsbehandling och informera ansvarig läkare vid förändringar eller symtom. 

Sjuksköterskan ska minst engång per månad följa upp att signeringslistor är ifyllda.  

 

Överföring av information vid utskrivning  

Om patienten efter beslut behöver ha hjälp med läkemedelshanteringen efter utskrivning 

ska läkemedelsberättelse, uppdaterad läkemedelslista och övrig information överlämnas 

samma dag som utskrivning. 

 

11 Beställning, mottagande, kontroll av leverans  

Dosdispenserade läkemedel 

 Omvårdnadspersonal ansvarar för att meddela sjuksköterska när 

originalförpackning behöver beställas 

 Vid ordinationsändring ska alltid övervägas om ändringen ska ske akut eller kan 

vänta till nästa leverans. 

 Dosläkemedel beställs av sjuksköterska 

http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____127.aspx
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/#10781
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 Stopptid för beställning av dosläkemedel, leveransdag och tid skrivs in i den 

lokala läkemedelsinstruktionen 

 Mottagande personal kvitterar leveransen och låser in den i överenskommet 

utrymme. 

 Läkemedel ska om möjligt packas upp genast, i synnerhet om kylvaror 

rekvirerats. 

 

Lokalt apotek 

I första hand ombeds patienten/närstående att hämta ut läkemedel från lokalt apotek. 

Den enskilde kan också ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Om kommunen har läkemedelsansvaret ska det i patientens vårdplan anges vem som 

ansvarar för uthämtning av läkemedel.  

 

Sjuksköterskan ansvarar också för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband 

med leverans från apotek/dosapotek.  

 

12 Förvaring  

Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar och oåtkomligt för obehöriga. 

Läkemedel ska förvaras under säkra förhållanden i den enskildes bostad eller i särskilt 

läkemedelsförråd/skåp. Vid förvaring i läkemedelsförråd ska varje patients läkemedel 

förvaras i en separat box med namn och födelsedata.  

 

Nyckelhantering/kodlås 

 Kort eller kodlås med inloggningsfunktion ska eftersträvas för att öka säkerheten. 

 Endast behörig personal ska ha tillgång till koder eller nycklar till läkemedelsskåp 

 Om kodlås används ska koden bytas ut regelbundet 

 I den lokala läkemedelsinstruktionen anges hantering av nyckel och kodlåshantering. 

 

Kylskåp 

 Läkemedel som kräver kylförvaring ska förvaras i kylskåp där temperaturen över tid 

går att avläsa. Termometer med min och max ska användas. 

 Temperaturen kontrolleras minst en gång per vecka och ska vara mellan +2 till + 8 

graders c. Dokumentationen gallras efter 3 år. Se blankett temperaturkontroll  

 Termometern ska förvaras i vätska, lämpligen i ett rör som fästs på kylskåpets vägg. 

 Om läkemedel förvaras i patientens egna kylskåp bör man vara observant på 

temperaturen i kylskåpet. 

 

 

Läkemedelsförråd 

I kommunen finns ett antal läkemedelsförråd som innehåller viktiga läkemedel för att 

påbörja behandling och för akuta situationer. Antibiotika tas i hel kur från förrådet samt 

inför att ny dosrulle anländer till kommunen tas läkemedel ur förrådet. Utsedda 

sjuksköterskor har rätt att skriva hem läkemedel till förrådet som bekostas av Region 

Skåne. Följ direktiv som finns beskrivna i bakgrundsmaterial till Skånelistans 

rekommendationer. Narkotika i förrådet ska kontrolleras varje månad. Se även Region 
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Skånes rutin för kommunala läkemedelsförråd som beräknas publiceras 

slutet2018/början 2019. 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lakemedelsradet/For_vardgivare/Basforradslakem

edel/ 

 

Beslut att skriva hem läkemedel till kommunalt läkemedelsförråd beslutas av 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Uttag av läkemedel från det kommunala läkemedelsförrådet ska dokumenteras på 
Blankett Registrering av uttag från läkemedelsförrådet. Se bilaga .  
 
Städning av läkemedelsrum 
När städning  av läkemedelrum sker ska en sjuksköterska finns tillgänglig för att se till 
att inte läkemedel kan försvinna från lokalen av obehörig person. Rengöring av bänkar, 
hyllor och kylskåp ska ske minst en gång i månaden. Bänkar torkas av om smuts 
kommer. Se blankett Rengöring för hyllor och kylskåp 
 
 

 14 Kassation av läkemedel  

När ett läkemedels utgångsdatum passerats ska detta kasseras. Vid uttag och  
iordningsställande av läkemedel ska sjuksköterska eller delegerad personal kontrollera 
utgångsdatum. 
Alla kasserade läkemedel lämnas till apoteket. 
 
 
Användningstider för bruten förpackning till enskild vårdtagare  

 Ögondroppar och ögonsalvor, hållbarhet i - 1- 4 veckor, kasseras efter 
slutanvändning 

 Sterila salvor, liniment -  4 veckor. 
 Natriumklorid engångsförpackning, - 24 timmar 
 Alsol och klorhexidinsprit, - 6 månader. 
 Alsollösning, - 1 månad. 

 
 

15 Speciella läkemedel   läses av delegerad och övrig personal 

Antikouagulantia 

Idag finns det två (2) typer av läkemedel som påverkar blodets förmåga att koagulera. 

Ett av läkemedlen heter Waran och delas i separat dosett (avvikande färg Mörkblå) av 

sjuksköterska enligt särskilt ordinationsunderlag. Dosetten ska vara märkt Waran.  

Signeras på ordinarie signeringslista för läkemedel på egen rad.  

Övriga blodförtunnande läkemedel (så kallade NOAK-preparat) delas i vanlig dosett 

eller finns i dosdispenserad påse. Ett av dessa preparat som inte kan delas i förväg till 

dosett utan tas ur originalförpackning.  

 

 

 

 

 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lakemedelsradet/For_vardgivare/Basforradslakemedel/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lakemedelsradet/For_vardgivare/Basforradslakemedel/
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Åtgärder vid problem/ händelser  

 

 Vid upptäckt utebliven dos, Omvårdnadspersonalen kontaktar sjuksköterskan om att 

det finns tabletter kvar Skriver även av avvikelse. Har ordinationsunderlaget 

tillgängligt vid samtalet. Detta görs vid alla typer av läkemedel. 

 Vid upptäckt att inget läkemedel finns delat/iordningställd dos; Säkerställ att inte 

patienten fått i sig det tidigare genom att fråga, kontrollerar signeringslista och 

kontakta därefter sjuksköterska. Avvikelse skrivs. 

 Vid fall: om patienten slagit i huvudet ska omv.personal kontakta sjuksköterska för 

handläggning. Det är viktigt att försöka ta reda på om huvudet fått motta ett slag eller 

inte. Utifrån detta får händelsen åtgärdas. Täta kontroller av omvårdnadspersonal och 

sjuksköterska kan vara ett av alternativen. En blödning kan visa symtom upp till 3 

dygn efter fallet. Vid misstänkt höftfraktur kan en inre blödning ske och frakturen kan 

vara inkilad och inte visa sig förrän efter ett par dagar. Kontroller sker av 

omvårdnadspersonal och sjuksköterska.  Glöm inte att dokumentera både i 

socialjournal som patientjournal. 

 Vid sårskada: kontrollera att blödning avstannat och inte blött igenom ett eventuellt 

förband. 

 Vid näsblödning: Hålla konstanttryck i minst 20 minuter och försök stoppa blödning. 

Blöder lätt bakåt i svalget, därför bör huvudet vara lutat framåt. Kontakta 

sjuksköterska. 

 Vid blödning från urinrör: Personalen tar reda på om det finns någon information 

om tidigare händelse under dagen som kan vara orsak. Har 

vårdplansinformation/läkemedelslista tillgänglig vid kontakt med sjuksköterska. 

 

 

Sjuksköterskan ska alltid vid kontakt med patient som behandlas med Antikoagulantia vara 

extra observant vid problem. Säkerställa att information om en händelse som påverkats av 

läkemedelsbehandlingen finns dokumenterad och att adekvata åtgärder finns beslutade.  

 Vid högt värde INR-värde över 5,0 kommer meddelande från AK-mottagningen som 

ringer upp och efterhör symtom och orsak, ordinerar åtgärd samt skickar ett brev. 

Sjuksköterskan ska meddela omvårdnadspersonal om den påtagligt ökade 

blödningsbenägenheten. Ge information till personalen  om vad de ska vara 

uppmärksamma på. Sjuksköterskan tar ställning till vilket omhändertagande (extra 

observationer, extra vak vid fallrisk m.m.) som behövs. OBS! Ibland ringer AK-

mottagningen direkt till patienten själv och går inte via kommunen. 

 

Sjuksköterska ska föra dialog med läkare för ställningstagande till CT skalle och delge 

resultat av de observationer som har genomförts. Kontroller kan krävas för att säkerställa att 

försämring inte sker upp till 3 dygn efter ett slag mot huvud. Det kan även vara andra 

kroppsdelar som kan skadas allvarligt vid fall som behöver kontrolleras med tanke på 

blödningsrisk. 

 

 

Insulin 

Insulin ges till diabetiker som kräver detta. Det finns tabletter för att sänka blodsocker 

också. Sjuksköterskan ansvarar för att dispensera och administrera insulininjektioner. 
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Delegering av insulininjektioner får endast ske vid stabilt blodsockerläge och med 

insulinpenna. Det är viktigt att veta hur en patient kan reagera om blodsocker är lågt 

eller högt. Nedan finns vissa symtom som kan vara ett stöd vid besök när det inte är som 

det brukar vara 

 

Högt blodsocker                                                   Lågt blodsocker 

Ökad törst                                                               Hunger 

Ökad urinmängd                                                     Darrningar 

Trötthet                                                                   Oro 

Huvudvärk                                                              Svettningar 

Dimsyn                                                                   Hjärtklappning 

                                                                                Blekhet 

 

 
 

16 Cytostatika behandling i hemmet och omhändertagande av avfall i 
hemmet/särskilda boende   läses av delegerad och övrig personal 

Olika cytostatika preparat har olika lång utsöndringstid. Preparat kan finnas kvar i 
blodet och utsöndras via urin och avföring upp till fem dygn efter avslutad behandling. 
Läkaren ansvarar för anvisningar i det enskilda fallet.  
Se vårdhandboken för mer information. 
Länk till arbetsmiljöverket: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_05.aspx 
 

Regelverk 

Vårdhandboken http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-

lakemedel/Oversikt/ 

AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt 

https://www.av.se/sok/?qry=cytostatika+afs 

 

 

Vid peroral cytostatikabehandling i hemmet: 
Behandling sker ofta i kurer om 14 dagar med en veckas uppehåll (cancer behandling för 

bröst och mag-tarm). Kurernas antal varierar. Under denna tid kan patienten beräknas vara 

kontaminerad hela tiden.  

 Använd handskar samt, vid uttag ur flerdosförpackning sked, vid iordningställandet. 

 Tablett får inte delas, krossas eller blandas med vätska 

 Engångs plastförkläde och armskydd eller skyddsrock/engångs plastförkläde med 

lång ärm vid hantering av mixturer 

 

Nedanstående gäller för både tablett och intravenösa behandlingsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_05.aspx
http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-lakemedel/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-lakemedel/Oversikt/
https://www.av.se/sok/?qry=cytostatika+afs
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Riskbedömning 

Cytostatika kan utsöndras flera dagar efter det att läkemedlet intagits. Olika medel har olika 

utsöndringstider. Detta innebär att urin, avföring, kräkningar, blod och svett kan innehålla 

läkemedel i flera dagar.  

Läkemedlets koncentration varierar och det är framförallt i urinen som innehåller större 

mängd cytostatika. För att praktiskt underlätta omhändertagandet, betraktas generellt att 

cytostatika utsöndras 7 dygn efter given cytostatikabehandling.  

 

Vid kontakt med utsöndringar/kroppsvätskor ska alltid basala hygienrutiner tillämpas: 

Handhygien, handskar, och engångs plastförkläde. Samt tillägg av ärmskydd eller skyddsrock 

med mudd. 

 

Om vårdtagarbunden skyddsrock med mudd användas ska den bytas dagligen eller om den 

blir våt eller synligt förorenad. 

 

Handhygien  

Handtvätt med flytande tvål och vatten. Torka händerna torra. Därefter handdesinfektion. 

Handtvätt avlägsnar läkemedelsrester – handdesinfektion avlägsnar mikroorganismer. 

 

Tvätt från vårdtagare med cytostatikabehandling 

Klassificeras som risktvätt om tvätt förorenats av större mängd utsöndring inom 7 dygn efter 

cytostatika givits (t ex kräkning i säng). Tvättas omedelbart i tvättmaskin. Om detta inte går 

ska det förslutas i plastpåse fram tills tvätt kan ske. Tvättas på vanligt sätt.  

Vid bäddning och omhändertagande av sängkläder ska arbete ske på sådant sätt att 

sängkläder inte skakas och ”uppvirvling” sker.  

 

Utsöndring 

Vid illamående används ”kräkpåse”. 

Utsöndringar från kräkpåse, blöja, tömd urinpåse etc. läggs i plastpåsar som knyts ihop och 

läggs därefter i hushållsavfall. 

Lock ska alltid användas till bäcken eller urinflaska  

Häll ut i toalettstol och fäll ned locket vid spolning för att undvika stänk.  

Bäcken och urinflaska bör rengöras och desinfekteras i spoldesinfektor. 

 

Spill av kroppsvätskor på ytor och föremål 

Torka genast upp ev. spill och rengör ytan noga. Torka utifrån och in för att minska ytan som 

kontamineras. Använd engångsmaterial att torka upp med. Använt engångsmaterial läggs i 

plastpåse som försluts, läggs därefter i hushållsavfall.  

Punktdesinfektion ska göras efter rengöring.  
 
 

17 Lokala instruktioner  

För varje enhet ska lokala instruktioner upprättas när denna rutin inte är tillräcklig. 

Lokala instruktioner ska revideras årligen. 

Lokal instruktion för säker leverans och mottagande av läkemedel ska upprättas. 
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18 Regelverk 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Lakemedelshantering/Oversikt/ 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-lakemedel/Oversikt/ 

 

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen, 

SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och 

tandvården, 

SOSFS 2009:6 om en bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan vara 

egenvård, 

HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården,  

Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30,  

Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369 samt socialstyrelsens föreskrift.  

 

 

19 Definitioner enligt föreskriften 

 

administrering av 

läkemedel  

 

Tillförsel av ett läkemedel till kroppen.  

 

dos 

 

 

 

dosering 

 

 

generellt direktiv om 

läkemedelsbehandling 

 

 

hemsjukvård 

 

 

 

iordningställande av 

läkemedel  

 

 

läkemedelslista 

 

 

 

ordination 

 

Mängd av ett visst läkemedel eller en viss 

substans, med en given styrka, som ska 

administreras 

 

Uppgift om dos och periodicitet 

 

 

Beslut om läkemedelsbehandling som gäller 

patienter på en viss vårdenhet och vid 

särskilt angivet tillstånd 

 

Hälso- och sjukvård när den ges i en patients 

bostad eller motsvarande och som är 

sammanhängande över tid 

 

Färdigställande av ett ordinerat läkemedel 

inför administrering 

 

 

Lista med uppgifter om 

läkemedelsordinationer som avser en viss 

patient 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Lakemedelshantering/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-lakemedel/Oversikt/
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ordinationsorsak 

 

 

 

överlämnande av 

läkemedel 

 

 

 

Övriga definitioner  

dosdispenserat 

läkemedel 

Beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som 

är avsett för att påverka en patients 

hälsotillstånd genom en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd 

 

Indikation som den som ordinerar anger som 

skäl till en viss ordination 

 

 

Det är ett läkemedel som ska tillföras till en 

patient lämnas över till patienten själv eller 

till en tredje person som administrerar 

läkemedlet 

 

 

läkemedelsprodukt som har förskrivits på 

dosrecept och som har dosdispenserats 

 

  

  

 

läkemedelsform form som läkemedel förekommer i  

 

läkemedelsförråd Utrymme för förvaring av läkemedel 

 

medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt 

ansvar för hälso- och sjukvård i en kommun 

 

rekvisition beställning (av något) från större förråd e.d.. 

  

  

  

 


