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Infusionsbehandling i hemmet 
 

Ordination 

Ordination av antibiotika ordineras av hembesöksläkare som har med sig första dos. Denna 

påbörjas vid hembesöket. Läkaren meddelar sin vårdcentral som gör iordning resterande 

doser. Hämtning av färdigpackad ordination sker på vårdcentral inom kommunen. 

Material som ska packas är: Läkemedel. Överföringsmaterial (Venflon, förlängningsslang 

och injektionsventil), aggregat m.m.  Beror på vilken ordination och läkemedel som används. 

Kommunen har med övrigt material som behövs såsom bla. för insättning av infart och att 

kunna arbeta med en ren yta.  

 

Vid ordination av vätska intravenöst ska detta kunna påbörjas vid hembesöket och läkaren 

har material med ut. För upphängning av dropp används någon form av krok/spik i rummet.  

Om fortsatt uppvätskning ordineras ska vårdcentral packa ihop material som hämtas och 

avlämnas i förrådet.  

 

Beredning 

Vid beredning i hemmet ska en ren arbetsyta kunna skapas. Annars tillåter inte arbetsmiljön 

insatsen. Basala hygienregler gäller som alltid. Ett plastat underlägg kan vara alternativ att 

lägga på bordsyta/köksbänk. Tillgång till vatten för handtvätt. Avfallspåse tillgänglig. Följ 

vårdhandboken http://www.vardhandboken.se/Texter/Perifer-venkateter/Oversikt/ 

 

 

Infarter 

PVK Insättning och avlägsnande; Följ vårdhandboken 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Perifer-venkateter/Inlaggning-och-avlagsnande/ 

 

Handhavande; följ vårdhandboken 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Perifer-venkateter/Handhavande/ 

 

Byte av förlängningsslang och injektionsventil senast var 72:a timme vid byte av PVK 

Inspektion av insticksställe ska ske dagligen. 

Spolning av infart. Nacl finns i läkemedelsförrådet och Heparin LEO 100E/ml (kräver 

ordination och antal ml)  

 

Omhändertagande av avfall 

Avfall ska sorteras var för sig i plast, glas och stickande/skärande material. Det är stickande 

och skärande material som ska kasseras i ”gul burk”.  
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Förvaring av läkemedel 

När hämtat läkemedel och material lämnas ut från vårdcentral ska material och läkemedel 

förvaras i förrådet på arbetsplatsen för att sedan tas med ut i valda portioner.  

I förrådet ska det finnas avsedd plats för de förberedda ordinationerna avskilda från varandra.  

 

 

Dokumentation 

Ska ske i verksamhetssystemet. 
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