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Lokal rutin för Läkemedelshantering                 

Inom Omsorg funktionsnedsättning 

 

Enhetens namn: 

Framtagen av ansvarig sjuksköterska: 

Datum: 

Rutinen ska uppdateras en gång/år och vid behov. 

Enhetens lokala rutin förvaras….. 

 

 

Den enskildes medicinskåp: 

I vårdtagarens lägenhet finns ett låsbart skåp där läkemedel förvaras. 

Undantag……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nyckelhantering/hantering av kod: 

Kodat nyckelskåp finns på kontoret. I nyckelskåpet hänger nycklar till vårdtagarnas medicinskåp. 

Koden ska vara känd för all personal som arbetar på boendet. Koden byts med vissa intervall 

(förslagsvis efter sommaren, då många vikarier jobbat) 

Undantag………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dosdispenserade läkemedel 

 

Leverans till boendet var 14:e dag. 

Jämn vecka       ……………..dag 

Ojämn vecka     …………….dag 

 

Leverans till apoteket var 14:e dag 

Jämn vecka       ……………..dag 

Ojämn vecka     …………….dag 

 

Undantag………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Samma person (delegerad uppgift) hanterar hela uppackningen enligt ”Checklista för öppnande av 

läkemedelsleverans, APPVA 

 

Originalförpackningar 

Vid behovsmedicin och stående läkemedel som inte kan dosdispas beställs av Sjuksköterska i Pascal.  

OBS! Personal meddelar sjuksköterska i god tid innan läkemedlet är slut i APPVA eller i Lifecare 

(innan stopptid går ut, se ordinationshandling).  

Originalförpackningarna levereras med dosrullarna.  

Akuta beställningar görs/hämtas på lokalt apotek av baspersonal. 

Undantag………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kommentar:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Narkotikakontroll av patientbundna originalförpackningar 
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Mindre förpackningar som innehåller förbrukning för upp till 14 dagar, förvaras i den enskildes 

läkemedelsskåp. Förpackningen förs in på förbrukningsjournal narkotika. 

Baspersonal kontaktar sjuksköterska för hämtning av förpackningar som innehåller förbrukning för 

mer än 14 dagar.  Sjuksköterska iordningsställer därefter lämplig mängd i medicinpåse till den 

enskildes medicinskåp. 

Delegerad personal kontrollräknar narkotika var 14:e dag (i samband med medicinleverans). Signeras 

på förbrukningsjournal narkotika i APPVA. 

Vid behov av påfyllning i medicinpåse ska sjuksköterska kontaktas i god tid  

Sjuksköterska ska genast kontaktas om kontrollräkning inte stämmer. 

Större förpackningar, som innehåller mer än 14 dagars förbrukning förvaras på Sandvägen 2. 

  

Undantag…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signaturförtydligande  

Listan förvaras i patientens omvårdnadspärm.   

Ska skrivas på av personal som arbetar på enheten.  

 Undantag………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hantering och förvaring av andningsoxygen 

Finns andningsoxygen på enheten?           

JA         NEJ 

Kommentarer…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

 

Stickande/skärande avfall 

Burk för stickande/skäranden avfall lämnas ut av patientansvarig sjuksköterska där behov föreligger. 

Patientansvarig sjuksköterska tar hand om burken för destruktion. 
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Influensa och pneumokockvaccin 
Patienter som kan ta sig till sin vårdcentral får sin vaccination där.  

Patienter som av olika anledningar inte kan ta sig till en vårdcentral får sin vaccination av DSK/SSK i 

hemmet.  

OBS! Vaccination ska alltid ordineras av läkare eller DSK med förskrivningsrätt.  

 

Övrigt 

 

………………………………………………………………………………............................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


