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Läkemedelshantering inom kommunal  

hälso-och sjukvård 

Lokal rutin för enheten  

Enhetens namn: 

Framtagen av ansvarig för läkemedelsförråd: 

Datum: 

Uppdaterad, datum:  

Rutinen ska uppdateras en gång/år och vid behov och då skickas till MAS för godkännande vid 

ändringar. Vid inspektion av läkemedelshanteringen ska rutinen kunna lämnas fram till inspektören. 

Godkänd av MAS, datum och namn: 

Rutinen ska förvaras tillgängliga för sjuksköterska, enhetschef och övriga medarbetare. Medarbetare 

ska vid delegering få information om lokal rutin för enheten och veta var de hittar den. 

Förvaring av den lokala rutinen för enheten: 

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

 

Iordningställande och administrering 

Lista för signaturförtydligande för alla som signerar i en patients Omvårdnadspärm förvaras i 

respektive pärm. Vid annan förvaring av signaturförteckning ange var 

…………………………………………………………... 

Signaturförteckning för alla sjuksköterskor som hanterar läkemedel i basförrådet ska finnas i 

basförrådet. 

 

Rekvisition och kontroll 

Ansvarig för läkemedelsförråd är  

Läkemedel får också beställas av  

Ansvarig för narkotikakontroll läkemedelsförråd är 

Beställning 

Leverans, ordinarie veckodag, kvittens 

Mottagande 

Uppackning, hur förvaras leverans innan uppackning av sjuksköterska? 
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Betalning 

Dokumenthantering ordinationshandlingar, signeringslistor 

Rutiner för leverans av läkemedel till medarbetare som ska lämna ut dosrullar när det är delegerat? 

Var förvaras läkemedlen tills de är utlämnade till patienten? 

Hur kontrolleras att alla dosrullar och andra förpackningar är utlämnade? 

Annat 

 

Förvaring av läkemedel 

Den enskildes läkemedelsskåp, typ av skåp, nyckel/kodhantering? 

Läkemedelsförråd, nyckelhantering, typ av nyckelskåp,  

Vid koder förvaring av information om aktuell kod och rutiner för byte av kod? 

Ev. Läkemedel utanför förråd, vilka läkemedel förvaras utanför förråd? Var och hur förvaras de? 

Ev. Syrgastuber i förråd, antal och storlek, var/hur förvaras de? 

Hantering av kasserade läkemedel? Hantering av kasserad narkotika? Hantering av ev. blad för 

kassering av narkotikaplåster 

Annat 

 

Akutask 

Hur många finns på enheten, var förvaras de?  

Narkotikalista för akutaskarna 

 

Avfall 

Behållare Stick/skär/smittförande, förvaring innan inlämning på uppsamlingsplats? 

Aktuell uppsamlingsplats och rutiner för inlämning. 

 

 

 

 

 


