Läkemedelshantering i
Sörmland
Utbildningsmaterial
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Länsgemensam rutin
Läkemedelshantering i
Sörmland
● en gemensam rutin för
region och kommuner
● en lokal anvisning till
Vårdhandboken
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Ändringar
● Genomgående har ordet instruktion ändrats till ordet rutin
● Förteckning över läkemedel som kan ordineras i mängd
verksam substans per läkemedelsdos är borttagen. Det är
inte ett krav enligt nya föreskriften
● Förteckning över läkemedel som får anges i E
(internationella enheter) vid ordination är borttaget. Det är
inte ett krav enligt nya föreskriften
● Förtydligat att läkemedel som byts ut mot likvärdiga
läkemedel enligt utbyteslista ska dokumenteras i
läkemedelslistan i patientjournalen

Lokal instruktion har ersatts av Lokal rutin
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Nyheter
● Nytt kapitel om säker läkemedelshantering vid in- och
utskrivning, kapitel 12
● Nytt kapitel om delegering, kapitel 14, samt ny bilaga 7
Delegering av läkemedelshantering
● Nytt kapitel om justering av dosering av sjuksköterska,
kapitel 15, samt ny bilaga 5 Dosjustering av sjuksköterska
● Nytt avsnitt om justering av insulin och andra
diabetesläkemedel, kapitel 2.8.1.

4

Nyheter
● Nytt kapitel om läkemedel och miljö, kapitel 16
● Nytt att batchnummer för bioteknologiska läkemedel ska
anges i patientjournalen när de administreras
● Nytt att den som ordinerar ett läkemedel också ska
ansvara för att uppföljning av ordinationen görs och var
uppföljningen ska göras.
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Nya bilagor
● Bilaga 3 Sjuksköterska med ansvar för kontroll av
narkotiska läkemedel
● Bilaga 4 Ansvar för medicinsk gas på flaska
● Bilaga 5 Dosjustering av sjuksköterska
● Bilaga 7 Delegering av läkemedelshantering
Tidigare bilagor har reviderats.

6

Mallar
● MALL Signaturlista för namnförtydligande
● MALL Dokumentation av temperaturkontroll och rengöring
(dagligen)
● MALL Hållbarhetskontroll läkemedel och rengöring
(månadsvis)
● MALL Kassation av narkotikaplåster (för kommuner)
Vissa av dessa har tidigare varit bilagor till
Läkemedelshantering i Sörmland
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Definitioner, HSLF-FS 2017:37
● Ordination
beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som
är avsett att påverka en patients hälsotillstånd
genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
● Iordningställande av läkemedel
färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför
administrering
● Administrering
tillförsel av läkemedel till kroppen

HSLF-FS 2017:37
kap. Definitioner
1§
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Hälso- och sjukvårdsansvar för
läkemedelshantering
Tidigare kallades detta för ”ansvarsövertagande”
Benämns numera som Överlämnat hälso- och
sjukvårdsansvar för läkemedelshantering

”Ansvarsövertagande”
Benämns numera som Överlämnat hälso- och sjukvårdsansvar för
läkemedelshantering.
Beslut tas av läkare och ska dokumenteras i patientens journal. Patient och ev.
närstående ska informeras om beslutet.
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Egenvård
Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder som en patient
själv ansvarar för. Bedömningen om en person har kognitiva
förutsättningar att själv ansvara för insatsen görs av ansvarig
legitimerad personal. Vid behov av stöd ska patienten själv
kunna instruera annan om hur åtgärden ska utföras.
Blankett för detta finns i regionens journalsystem:
”Beslut om egenvård” och finns i EyeDoc (NCS Cross)

Blanketten i EyeDoc heter Beslut om egenvård men är egentligen beslut om hjälp för
patienten att genomföra sin egenvård som kan behövas inför beslut om bistånd som
den enskilde patienten ansöker om hos sin kommun.
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Vilka får ordinera läkemedel?
● Läkare
● Tandläkare
● Tandhygienist
● Sjuksköterska med förskrivningsrätt
● Barnmorska
● Sjuksköterska vaccination
˗ distriktssköterska
˗ specialistsjuksköterska med särskild inriktning på barn
˗ sjuksköterska med särskild utbildning i vaccination får ordinera läkemedel för
vaccination till vuxna enligt vissa av de nationella vaccinationsprogrammen

● Optiker
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Ordination - läkare
Läkare får förskriva och rekvirera
läkemedel och teknisk sprit för behandling
av patienter.
För vissa läkemedel finns dock särskilda krav.
Till exempel krävs viss specialistkompetens eller
dispens från Läkemedelsverket för att ett apotek
ska få lämna ut narkotikaklassade läkemedel för
behandling av adhd hos barn och ungdomar.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Ordination - tandläkare
Tandläkare får förskriva de receptbelagda läkemedel som
Läkemedelsverket har bestämt och som ska användas:
● lokalt i munhålan och på angränsande vävnader
● för behandling och förebyggande behandling av sjukdomar
i eller på tänderna eller på angränsande vävnader.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Ordination - tandläkare
Tandläkare får också förskriva och rekvirera teknisk sprit.
Tandläkare får till sin praktik rekvirera läkemedel i den
omfattning som behövs för den odontologiska
yrkesutövningen med de begränsningar som
Läkemedelsverket har angett.
Tandläkare med specialistkompetens i oral kirurgi (käkkirurgi)
får, utöver de läkemedel som alla tandläkare får förskriva,
också förskriva läkemedel i den omfattning som krävs för
diagnostik och behandling av sjukdomar, skador och defekter
i käke och munhåla samt omgivande vävnader.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Ordination - tandhygienist
Tandhygienister får förskriva och rekvirera läkemedel på
odontologiska indikationer för behandling av patienter.
Läkemedel för lokalbedövning och denaturerad teknisk sprit
får de bara rekvirera till egen praktik.
I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel
som tandhygienister får förskriva och rekvirera.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Ordination - barnmorska
Barnmorskor får förskriva läkemedel i födelsekontrollerande
syfte. För att få göra det behöver de ansöka hos
Socialstyrelsen och få ett bevis om förskrivningsrätt.
I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel
som barnmorskor får förskriva och rekvirera.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Ordination - sjuksköterska
Sjuksköterskor med särskild vidareutbildning och särskild
tjänst får förskriva vissa läkemedel. Det gäller till exempel
distriktsjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård.
För att få förskrivningsrätten behöver de ansöka hos
Socialstyrelsen och få ett bevis om den.
I Socialstyrelsens föreskrifter finns en lista på läkemedel som
sjuksköterskor får förskriva.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Ordinera läkemedel för
vaccination
Vem får ordinera vaccin enligt nationella
vaccinationsprogrammet inkl. influensavaccin?
● Läkare
● Distriktssköterska
● Sjuksköterska som har gått en utbildning inom området
Ordination av vaccin kan aldrig delegeras!

Nyhet 29 december 2020:
Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vacciner mot covid-19.
I Region Sörmland får också sjuksköterskor, som genomgått godkänd utbildning,
ordinera Covid-vaccin. Exempelvis utbildningen ”Covidvaccinering i praktiken” på
Sophiahemmets högskola i Stockholm. (Enligt beslut våren 2021).
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Ordinera läkemedel för
vaccination
En specialistsjuksköterska med inriktning mot
distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar får ordinera läkemedel för vaccination till barn och
vuxna enligt de nationella vaccinationsprogrammen.
Sjuksköterskor som har gått en utbildning inom området får
ordinera läkemedel för vaccination till vuxna enligt vissa av
de nationella vaccinationsprogrammen.
Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en
bedömning av utbildningarna.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Administrera läkemedel för
vaccination
Administrering av läkemedel (t.ex. vaccin) kräver en
ordination.
Rätt att administrera vaccin har:
● Läkare
● Distriktssköterska
● Sjuksköterska
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Ordination - optiker
Optiker med särskild utbildning får rekvirera läkemedel i
form av ögondroppar.
För att få göra det behöver de ansöka hos Socialstyrelsen
och få ett beslut.
I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel
som optiker får rekvirera.

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”
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Dokumentation av ordination
Samtliga ordinationer ska vara skriftliga och dokumenteras i
patientens läkemedelslista i journalen
● NCS Cross
● Pascal
Muntliga ordinationer ska ske i undantagsfall och ska
dokumenteras skriftligt så snart som möjligt.

Föreskriften förtydligar att muntliga ordinationer ska användas bara nar det är riktigt
akut.
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Ordination av
diabetesläkemedel
Alla läkemedelsordinationer för diabetes ska dokumenteras i
patientens läkemedelslista – inkl. insulin mm.
Alla dosjusteringar ska dokumenteras i läkemedelslistan och
uppdateras vid varje dosjustering

Om patienten har dosexpedierade läkemedel ska ordinationen göras i Pascal.
Ordination av samtliga diabetesläkemedel görs med det s.k. ”plus systemet” t.ex.
1+0+0+0
Där varje siffra motsvarar tidpunkten före frukost, före lunch, före middag samt till
natten.
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Ansvar för uppföljning av
ordination
● När?
● Vem?
● Hur?
OBS! Ska dokumenteras i patientjournalen!

När? Vilken tidpunkt ska uppföljningen göras?
När? Vilken tidpunkt ska uppföljningen göras?
Hur? Telefon? Läkarbesök? Läkemedelsgenomgång?
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Uppföljning av ordination
Varje ordination ska följas av en planerad uppföljning som
dokumenteras i patientens journal.
● När?
● Av vem eller var?
Om den som ordinerar inte själv ska göra uppföljningen ska
ordinatören ansvara för att uppdraget utförs av någon annan.
Om uppföljning ska göras av annan enhet ska det framgå av
remiss och läkemedelsberättelse av vem eller var
uppföljningen ska göras.

25

Akut ordination
● Ska ske skriftligt om möjligt
● Kan ges muntligt i akut situation
● Dokumenteras så snart som möjligt i patientens
läkemedelslista i journalen
˗ NCS Cross
˗ Pascal
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Iordningställa – administrera överlämna
● Iordningställa läkemedel betyder att dela upp det i doser
eller göra i ordning läkemedel för patienten på andra sätt
som anges i Socialstyrelsens föreskrifter. Det kan till
exempel vara att mäta upp flytande läkemedel och
injektionsvätska
● Administrera läkemedel betyder att ge patienten det
iordningställda läkemedlet
● Överlämna läkemedel betyder att läkemedel lämnas över
till patienten själv eller till en annan person som
administrerar läkemedlet
Ur Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”

Text från Socialstyrelsens ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvård samt tandvård”

27

Vem får iordningställa
läkemedel?
● Läkare, tandläkare och sjuksköterskor är behöriga att
iordningställa, administrera och överlämna läkemedel
● Fysioterapeuter är behöriga att iordningställa, administrera
och överlämna läkemedel som ska ges till patienter i
samband med fysioterapi
● Sjukhusfysiker är behöriga att iordningställa radioaktiva
läkemedel och överlämna perorala radioaktiva läkemedel
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Vem får iordningställa
läkemedel?
● Biomedicinska analytiker, tandhygienister,
röntgensjuksköterskor och de barnmorskor som inte är
sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera
och överlämna läkemedel inom sina respektive
kompetensområden
● Apotekare och receptarier är behöriga att iordningställa
och överlämna läkemedel
● Optiker är behöriga att iordningställa och administrera de
läkemedel som de är behöriga att rekvirera, dock inte till
barn under åtta år
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Vem får iordningställa
läkemedel?
● Studenter som genomgår verksamhetsförlagd utbildning
och de personer som enligt beslut av Socialstyrelsen gör
praktisk tjänstgöring i syfte att få svensk legitimation som
sjuksköterska får iordningställa, administrera och
överlämna läkemedel under tillsyn av sådan legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal som anges i 1–4 §§.
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Iordningställa läkemedel
Tillgång till originalordinationen krävs:
”Samlad information om läkemedelsbehandling
1 § Vårdgivaren ska säkerställa att den hälso- och
sjukvårdspersonal som iordningställer och administrerar eller
överlämnar ett läkemedel till en patient har tillgång till
uppgifterna om
1. läkemedelsordinationen som anges i 6 kap. 10 §,
2. vem som har ordinerat läkemedlet, och
3. tidpunkten för ordinationen.
Uppgifterna i första stycket ska finnas samlade för varje
patient”. (HSLF-FS 2017:37)

Samlade för varje patient innebär på patientens läkemedelslista.
HSLF-FS 2017:37:
Samverkan
2 § I 4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmelser om vårdgivares
samverkan med
andra vårdgivare,
verksamheter inom socialtjänsten,
verksamheter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, och
myndigheter.
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Iordningställa läkemedel
”Signering innan iordningställande och administrering
eller överlämnande av läkemedel
3 § Innan ett läkemedel iordningställs och administreras eller
överlämnas till en patient ska ordinationen vara signerad av
den som har ordinerat läkemedlet.
Om en patient behöver omedelbar behandling, får
läkemedlet iordningställas och administreras eller
överlämnas till honom eller henne utan hinder av vad
som anges i första stycket”. (HSLF-FS 2017:37)
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Iordningställa läkemedel
”5 § Den som iordningställer ett läkemedel ska göra en
rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade som den
iordningställda dosen”. HSLF-FS 2017:37

I kommunen:
Ssk kontaktar ansvarig läkare
Delegerad personal kontaktar ansvarig sjuksköterska.
I slutenvård. Ssk kontaktar ansvarig läkare.
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Iordningställande – utbyte av
läkemedel
● Byte av läkemedel ska dokumenteras i
patientens läkemedelslista
● Sjuksköterska får endast göra byte mot
likvärdiga läkemedel enligt utbyteslista,
fastställd på vårdenheten
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Iordningställa,
överlämna/administrera
Huvudregeln är att den som iordningställt ett läkemedel
också ansvarar för att ge det till patienten.
Någon annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den
som har iordningställt läkemedlet får administrera eller
överlämna det om det är förenligt med en god och säker vård
av patienten.
Det iordningställda läkemedlet ska då märkas.
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Iordningställa,
överlämna/administrera
● Olika personer kan iordningställa och
överlämna/administrera ett läkemedel
● Det ska dokumenteras i patientjournalen vem som gjort
vad

Iordningställandet ska dokumenteras separat i patientens journal.
I kommunerna är det vanligt att ssk iordningställer läkemedel. Delegerad personal
överlämnar/administrerar läkemedlet, vilket dokumenteras i patientens journal.
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Vem får iordningställa,
administrera och överlämna
läkemedel?
● Läkare, sjuksköterskor och tandläkare får iordningställa,
administrera och överlämna läkemedel
● Biomedicinska analytiker, tandhygienister,
röntgensjuksköterskor och de barnmorskor som inte är
sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera
och överlämna läkemedel inom sina respektive
kompetensområden.
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Vem får iordningställa,
administrera och överlämna
läkemedel?
● Fysioterapeuter får iordningställa, administrera och
överlämna läkemedel som ska ges till patienter i samband
med fysioterapi.

OBS! Ordination måste finnas!
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Vem får iordningställa,
administrera och överlämna
läkemedel?
● Studenter som genomgår verksamhetsförlagd utbildning
får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel
under tillsyn av legitimerad sjuksköterska, läkare,
tandläkare, fysioterapeut, sjukhusfysiker, biomedicinsk
analytiker, tandhygienist, röntgensjuksköterska och de
barnmorskor som inte är sjuksköterskor
● Annan personal får iordningställa, administrera och
överlämna läkemedel om de fått uppgiften delegerad av en
läkare, tandläkare eller sjuksköterska.
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Vem får iordningställa,
administrera och överlämna
läkemedel?
● Personer som enligt beslut av Socialstyrelsen gör praktisk
tjänstgöring i syfte att få svensk legitimation som
sjuksköterska får iordningställa, administrera och
överlämna läkemedel under tillsyn av legitimerad
sjuksköterska, läkare, tandläkare, fysioterapeut,
sjukhusfysiker, biomedicinsk analytiker, tandhygienist,
röntgensjuksköterska och de barnmorskor som inte är
sjuksköterskor.
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Vem får iordningställa och
överlämna läkemedel?
● Apotekare och receptarier får iordningställa och
överlämna läkemedel men inte administrera det
● Sjukhusfysiker får iordningställa radioaktiva läkemedel
och överlämna radioaktiva läkemedel som ges oralt.
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Vem får iordningställa och
administrera läkemedel?
”Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och
räddningstjänsten får med stöd av ett generellt direktiv om
läkemedelsbehandling iordningställa och administrera till en
patient,
1. medicinsk oxygen, och
2. läkemedel som innehåller naloxon och som enligt sitt
godkännande kan administreras av andra personer än hälsooch sjukvårdspersonal.
Vad som sägs i första stycket ska gälla utan att en
sjuksköterska har gjort en sådan behovsbedömning som
anges i 6 kap. 7 §”. (HSLF-FS 2018:39)

6 kap 7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om
läkemedelsbehandling
iordningställs och administreras eller överlämnas
till en patient ska en sjuksköterska
1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och
2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.
Bedömningen enligt 1 ska dokumenteras i patientjournalen.
------------

HSLF-FS 2018:39:
8 § Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddningstjänsten får med
stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningställa och
administrera till en patient 1. medicinsk oxygen, och 2. läkemedel som innehåller
naloxon och som enligt sitt godkännande kan administreras av andra personer än
hälso- och sjukvårdspersonal. Vad som sägs i första stycket ska gälla utan att en
sjuksköterska har gjort en sådan behovsbedömning som anges i 6 kap. 7 §.
HSLF-FS 2017:37:
8 § Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddningstjänsten
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får med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling
iordningställa och administrera medicinsk oxygen till en patient,
utan att en sjuksköterska har gjort en sådan behovsbedömning som
anges i 6 kap. 7 §.
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Vem får iordningställa,
administrera läkemedel?
● Optiker som är behörig att rekvirera vissa ögondroppar får
iordningställa och administrera dem, dock inte till barn
under åtta år
● I ambulanssjukvården och räddningstjänsten får
personal utan legitimation iordningställa och administrera
medicinsk oxygen och naloxon om en läkare har utfärdat
generella direktiv om det.

Ur föreskriften (HSLF-FS 2018:39):
”Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddningstjänsten får med stöd
av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningställa och administrera till
en patient
1. medicinsk oxygen, och
2. läkemedel som innehåller naloxon och som enligt sitt godkännande kan
administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal.
Vad som sägs i första stycket ska gälla utan att en sjuksköterska har gjort en sådan
behovsbedömning som anges i 6 kap. 7 §.”
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Dokumentation av
batchnummer
● Gäller bioteknologiskt framställda läkemedel t.ex.
insulin, Fragmin och vacciner
● Den som iordningställer och administrerar ska
dokumentera i patientjournalen
● Batchnummer ska alltid anges i
biverkningsanmälan
Lista över bioteknologiskt framställda läkemedel
finns på Läkemedelsverkets webbsida

Batchnummer ska alltid anges i biverkningsanmälan.
Batchnummer kan även vara viktig information att förmedla vid en reklamation av
läkemedel eller vid vissa läkemedelsavvikelser.
Exempel på läkemedel som är bioteknologiskt framställda:
Insulin, Fragmin, Innohep, Albumin, Ocplex, Confidex, Creon, Pankreon Forte, Tissel.
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Hantering av narkotika
Den lokala rutinen för läkemedelshantering angående
hantering av narkotiska läkemedel ska beskriva:
● Hur förbrukningsjournal förs över narkotika, förteckning II-V
● Hur ofta narkotikakontroll sker, hur det dokumenteras och
vem som ansvarar för inventeringen
● Hur kassation av narkotika ska göras och dokumenteras
● Hur och till vem avvikelser rapporteras.
Signaturlista (då manuell signering sker i förbrukningsjournal)
ska bevaras enligt gallringsplan/dokumenthanteringsplan.
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Hantering av narkotika
I uppdraget som ansvarig för kontroll av narkotika ingår
att:
● kontrollera kvarvarande mängd
● kontrollera att leveranser införts i förbrukningsjournalen
● dubbelsignering vid byte till ny förbrukningsjournal
● kontrollera att kassation dubbelsignerats
● göra stickprov i förbrukningsjournalen mot patientjournal
● göra stickprov mot annan enhet som lånat läkemedel eller
som läkemedel lånats från
● kontrollera att alla namnteckningar är kända
● kontrollera eventuella brister som förekommit sedan
föregående kontroll

I uppdraget som ansvarig för kontroll av narkotikaförbrukning ingår att:
Kontrollera kvarvarande mängd av samtliga narkotiska läkemedel i förrådet mot
dokumenterad mängd i förbrukningsjournalen
Kontrollera att läkemedel som levererats enligt följesedel från apoteksleverantören
har förts in i förbrukningsjournalen, för minst ett läkemedel vid varje kontroll
Kontrollera att ny förbrukningsjournal stämts av mot föregående om ny tagits i bruk
Kontrollera att kassation av narkotika har dubbelsignerats
Göra minst ett stickprov i förbrukningsjournalen mot givna läkemedel i
patientjournalen
Göra stickprov mot annan enhet som lånat läkemedel eller som läkemedel lånats
från
Kontrollera att alla signaturer är kända
Uppmärksamma eventuella brister som förekommit sedan föregående kontroll och
meddela avvikelser till verksamhetschef/medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Läkemedelsförråd
”Förvaring av läkemedel
1 § Läkemedel ska förvaras
1. oåtkomliga för obehöriga,
2. enligt tillverkarens anvisningar,
3. på ett sådant sätt att deras kvalitet inte försämras, och
4. i ett särskilt läkemedelsförråd som är anpassat till
verksamhetens inriktning och omfattning.
2 § Under förutsättning att det är förenligt med en säker
hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga
förvaras utanför läkemedelsförrådet”. (HSLF-FS 2017:37)

12 kap. Kontroll och förvaring samt rekvisition av läkemedel
Förvaring av läkemedel
1 § Läkemedel ska förvaras
1. oåtkomliga för obehöriga,
2. enligt tillverkarens anvisningar,
3. på ett sådant sätt att deras kvalitet inte försämras, och
4. i ett särskilt läkemedelsförråd som är anpassat till verksamhetens
inriktning och omfattning.
2 § Under förutsättning att det är förenligt med en säker hantering,
får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför läkemedelsförrådet.
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Läkemedelsförråd (för flera
patienter)
Läkemedelsförråd kan vara:
● Ett förråd på en vårdenhet på sjukhus
● Ett förråd i kommunens särskilda boenden
● Ett förråd med individuellt förskrivna läkemedel för fler än
en person (i ordinärt boende fler än två personer).
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Läkemedelsrum
Läkemedelsskåp
Läkemedelsvagn
Vätskevagn
Kylskåp
Väska

Läkemedelsförråd kan vara:
Ett förråd på en vårdenhet på sjukhus
Ett förråd i kommunens särskilda boenden t.ex. med akut- och buffertläkemedel
Ett förråd med individuellt förskrivna läkemedel för fler än en person (i ordinärt
boende fler än två personer).
Läkemedelsrum, läkemedelsskåp, läkemedelsvagn, vätskevagn och kylskåp för
förvaring av läkemedel eller väska där läkemedel stadigvarande förvaras, är att
betrakta som läkemedelsförråd.
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Behörighet till
läkemedelsförråd
”1 § Läkemedel ska förvaras
1. oåtkomliga för obehöriga,”
Behörighet till läkemedelsförråd
● Den som beställer läkemedel
● Den som iordningställer läkemedel
● Den som sköter påfyllning av läkemedel i förrådet
● Den som gör narkotikakontroll
Behörighet till t.ex. akut- och buffertförråd har endast
patientansvariga sjuksköterskor.

Behörighet AoB-förråd har endast patientansvariga sjuksköterskor.
LM ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.
Korttidsförråd – vem får hämta?
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Generella direktiv om
läkemedelsbehandling
● Läkare får utfärda generella direktiv om
läkemedelsbehandling
● Läkemedel kan ges till patient utan individuell ordination
● Innan läkemedel ges ska sjuksköterska
˗ göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet
˗ kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer

Bedömningen ska dokumenteras i patientens journal

Generella direktiv om läkemedelsbehandling – eget kapitel. Kapitel 7.
(tidigare hette det ”ordination enligt generella direktiv”, vilket nu är borttaget)
7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling
iordningställs och administreras eller överlämnas
till en patient ska en sjuksköterska
1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och
2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.
Bedömningen enligt 1 ska dokumenteras i patientjournalen.
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Generella direktiv om
läkemedelsbehandling
Av det generella direktivet ska det framgå bland annat vilka
läkemedel det gäller, indikationer och kontraindikationer.
Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas
restriktivt och omprövas återkommande.
OBS! Det skriftliga underlaget ska finnas tillgängligt på
vårdenheten, för att all information enligt föreskriften ska
finnas tillgänglig.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling
6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.
Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om
1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,
2. läkemedelsform,
3. läkemedlets styrka,
4. dosering,
5. maxdos,
6. administreringssätt,
7. indikationer och kontraindikationer, och
8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.
Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt
och omprövas återkommande.
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Generella direktiv om
läkemedelsbehandling
”6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om
läkemedelsbehandling.
Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter
om
1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,
2. läkemedelsform,
3. läkemedlets styrka,
4. dosering,
…”

Generella direktiv om läkemedelsbehandling
6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.
Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om
1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,
2. läkemedelsform,
3. läkemedlets styrka,
4. dosering,
5. maxdos,
6. administreringssätt,
7. indikationer och kontraindikationer, och
8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.
Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt
och omprövas återkommande.
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Generella direktiv om
läkemedelsbehandling
Forts.
”…..
5. maxdos,
6. administreringssätt,
7. indikationer och kontraindikationer, och
8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare
kontaktas.
Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas
restriktivt och omprövas återkommande”. (HSLF-FS 2017:37)

Generella direktiv om läkemedelsbehandling
6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.
Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om
1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,
2. läkemedelsform,
3. läkemedlets styrka,
4. dosering,
5. maxdos,
6. administreringssätt,
7. indikationer och kontraindikationer, och
8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.
Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt
och omprövas återkommande.
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Läkemedel och miljö
Hur kan vi minska miljöbelastningen vad
gäller läkemedel?
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Läkemedel och miljö
Hur kan vi minska miljöbelastningen vad
gäller läkemedel?
Minska kassationen
Beställning efter behov

Även kasserade
läkemedel ska
förvaras oåtkomligt för
obehöriga!

Välj rätt förpackning och styrka
Sätta ut läkemedel som inte längre behövs

För Region Sörmland: Kassation av läkemedel beskrivs i ”Rätt hantering”
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Läkemedel och miljö
Hur kan vi minska miljöbelastningen vad
gäller läkemedel?
Exempel på läkemedel som bör undvikas av miljöskäl:
Diklofenak
Antibiotika
SSRI
Karbamazepin

Felodipin
Hormoner
Betablockerare

För Region Sörmland: Kassation av läkemedel beskrivs i ”Rätt hantering”
Läkemedel som påverkar miljön mest
NSAID – framför allt diklofenak (Voltaren, Ignorin, Dicuno, Diklofenak)
Diklofenak - det enda receptfria läkemedel som innehåller särskilt förorenande
ämne - diklofenak.
Geler och spray:
Ett stort problem med både gel och spray är att endast en liten del av det
verksamma ämnet tas upp av kroppen. Mer än 90 procent absorberas inte, utan
sköljs direkt av när du duschar, badar eller tvättar dina kläder. Sedan går det via
avloppen till reningsverken och vidare ut i våra gemensamma vatten.
Ämnet är skadligt i vattenmiljöer och kan bland annat påverka fiskars njurar. En enda
tub med diklofenak räcker för att överskrida gränsvärdet för s.k. god ekologisk status
för kustvatten i hela 232 stycken 25-metersbassänger. Förra årets såldes 4,4 ton
enligt E-hälsomyndighetens statistik. Den receptfria gelen stod för ungefär hälften av
försäljningen.
Antibiotika – påverkar basen i näringskedjan, resistensutveckling
Hormoner – dubbelkönade fiskar, påverkar reproduktionen
SSRI – ger försenad metamorfos hos fiskar och groddjur redan vid låga
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koncentrationer och beteendestörningar hos fisk
Betablockerare – orsakar beteenderubbningar
Janusinfo har en lista med de 25 miljöfarligaste substanserna, med åtgärdsförslag:
https://janusinfo.se/download/18.5f0ead9216532d0a6a113e1f/1582279327814/Fo
rteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf
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Läkemedel och miljö
Hur kan vi minska miljöbelastningen vad
gäller läkemedel?
Exempel på läkemedel som bör undvikas av miljöskäl:
● Diklofenak - skadligt i vattenmiljöer, påverka fiskars njurar
● Felodipin - halter i miljön kan leda till terapeutiska nivåer i fisk
● Antibiotika – påverkar basen i näringskedjan, resistensutveckling

För Region Sörmland: Kassation av läkemedel beskrivs i ”Rätt hantering”
Läkemedel som påverkar miljön mest
NSAID – framför allt diklofenak (Voltaren, Ignorin, Dicuno, Diklofenak)
Diklofenak - det enda receptfria läkemedel som innehåller särskilt förorenande
ämne - diklofenak.
Geler och spray:
Ett stort problem med både gel och spray är att endast en liten del av det
verksamma ämnet tas upp av kroppen. Mer än 90 procent absorberas inte, utan
sköljs direkt av när du duschar, badar eller tvättar dina kläder. Sedan går det via
avloppen till reningsverken och vidare ut i våra gemensamma vatten.
Ämnet är skadligt i vattenmiljöer och kan bland annat påverka fiskars njurar. En enda
tub med diklofenak räcker för att överskrida gränsvärdet för s.k. god ekologisk status
för kustvatten i hela 232 stycken 25-metersbassänger. Förra årets såldes 4,4 ton
enligt E-hälsomyndighetens statistik. Den receptfria gelen stod för ungefär hälften av
försäljningen.
Antibiotika – påverkar basen i näringskedjan, resistensutveckling
Hormoner – dubbelkönade fiskar, påverkar reproduktionen
SSRI – ger försenad metamorfos hos fiskar och groddjur redan vid låga
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koncentrationer och beteendestörningar hos fisk
Betablockerare – orsakar beteenderubbningar
Janusinfo har en lista med de 25 miljöfarligaste substanserna, med åtgärdsförslag:
https://janusinfo.se/download/18.5f0ead9216532d0a6a113e1f/1582279327814/Fo
rteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf
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Läkemedel och miljö
Hur kan vi minska miljöbelastningen vad
gäller läkemedel?
Exempel på läkemedel som bör undvikas av miljöskäl:
● Hormoner – dubbelkönade fiskar, påverkar reproduktionen
● SSRI – försenad metamorfos (förvandling) hos fiskar och
groddjur, beteendestörningar hos fisk
● Betablockerare – beteenderubbningar

För Region Sörmland: Kassation av läkemedel beskrivs i ”Rätt hantering”
Läkemedel som påverkar miljön mest
NSAID – framför allt diklofenak (Voltaren, Ignorin, Dicuno, Diklofenak)
Diklofenak - det enda receptfria läkemedel som innehåller särskilt förorenande
ämne - diklofenak.
Geler och spray:
Ett stort problem med både gel och spray är att endast en liten del av det
verksamma ämnet tas upp av kroppen. Mer än 90 procent absorberas inte, utan
sköljs direkt av när du duschar, badar eller tvättar dina kläder. Sedan går det via
avloppen till reningsverken och vidare ut i våra gemensamma vatten.
Ämnet är skadligt i vattenmiljöer och kan bland annat påverka fiskars njurar. En enda
tub med diklofenak räcker för att överskrida gränsvärdet för s.k. god ekologisk status
för kustvatten i hela 232 stycken 25-metersbassänger. Förra årets såldes 4,4 ton
enligt E-hälsomyndighetens statistik. Den receptfria gelen stod för ungefär hälften av
försäljningen.
Antibiotika – påverkar basen i näringskedjan, resistensutveckling
Hormoner – dubbelkönade fiskar, påverkar reproduktionen
SSRI – ger försenad metamorfos hos fiskar och groddjur redan vid låga
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koncentrationer och beteendestörningar hos fisk
Betablockerare – orsakar beteenderubbningar
Janusinfo har en lista med de 25 miljöfarligaste substanserna, med åtgärdsförslag:
https://janusinfo.se/download/18.5f0ead9216532d0a6a113e1f/1582279327814/Fo
rteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf
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Läkemedel och miljö
Hur kan vi minska miljöbelastningen vad
gäller läkemedel?
Janusinfo har en lista med de 25 miljöfarligaste
substanserna, med åtgärdsförslag.

För Region Sörmland: Kassation av läkemedel beskrivs i ”Rätt hantering”

Janusinfo har en lista med de 25 miljöfarligaste substanserna, med åtgärdsförslag:
https://janusinfo.se/download/18.5f0ead9216532d0a6a113e1f/1582279327814/Fo
rteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf
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Naturläkemedel
”Med naturläkemedel förstås läkemedel där den eller de
verksamma beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte
är alltför bearbetade och utgör en djurdel, bakteriekultur,
mineral eller saltlösning. Naturläkemedel får endast utgöra
produkter lämpliga för egenvård i enlighet med väl beprövad
inhemsk tradition eller tradition i länder som med avseende
på läkemedelsanvändning står Sverige nära.”
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om
godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

Man kan kontrollera i FASS om ett läkemedel omfattas av läkemedelsförsäkringen.
Naturläkemedel och homeopatiska läkemedel omfattas inte av
läkemedelsförsäkringen
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Naturläkemedel –
interaktionsrisk!
● Johannesört och warfarin: Koncentrationen av warfarin kan
minska, vilket kan leda till utebliven effekt
● Johannesört och antikonceptionella medel (p-piller):
Minskar plasmakoncentrationerna av orala
antikonceptionella medel, vilket ökar risken för
genombrottsblödningar och oönskad graviditet
● Ginko biloba och omeprazol: Koncentrationen av
omeprazol kan minska markant.

Observera interaktionsrisk! Naturläkemedel/växtbaserade läkemedel kan påverka
effekten av ordinerade läkemedel.
Exempel på naturläkemedel som interagerar med andra läkemedel, D3-interaktioner:
Johannesört och warfarin: Koncentrationen av warfarin kan minska, vilket kan leda
till utebliven effekt.
Johannesört och antikonceptionella medel (p-piller): Minskar
plasmakoncentrationerna av orala antikonceptionella medel, vilket ökar risken för
genombrottsblödningar och oönskad graviditet.
Ginko biloba och omeprazol: Koncentrationen av omeprazol kan minska markant.
Observera interaktionsrisk! Naturläkemedel/växtbaserade läkemedel kan påverka
effekten av ordinerade läkemedel.
Exempel på naturläkemedel som interagerar med andra läkemedel, D3-interaktioner:
Johannesört och warfarin: Koncentrationen av warfarin kan minska, vilket kan leda
till utebliven effekt.
Johannesört och antikonceptionella medel (p-piller): Minskar
plasmakoncentrationerna av orala antikonceptionella medel, vilket ökar risken för
genombrottsblödningar och oönskad graviditet.
Ginko biloba och omeprazol: Koncentrationen av omeprazol kan minska markant.
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Naturläkemedel
I samband med läkemedelsgenomgång ska användningen
av naturläkemedel/växtbaserade läkemedel identifieras och
efter bedömning av ansvarig läkare ordineras i
läkemedelslistan.
För personer där ansvaret för läkemedelshanteringen
överförts till sjuksköterska kan naturläkemedel/växtbaserade
läkemedel inkluderas. Förutsättningen är att ordination gjorts
av ansvarig läkare.

Man kan kontrollera i FASS om ett läkemedel omfattas av läkemedelsförsäkringen.
Naturläkemedel och homeopatiska läkemedel omfattas inte av
läkemedelsförsäkringen
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Dosjustering av sjuksköterska
● Dosökning/dosminskning/uppehåll i behandling
● God och säker vård
● Utgå från patientens mål och mätvärden för att nå uppsatta
behandlingsmål
I Region Sörmland:
● De lokala programområdena (LPO) föreslår
˗ vilka läkemedel
˗ vilken kompetens som krävs

● Verksamhetschef/motsvarande
˗ bedömer kompetens
˗ Ger ett uppdrag

● Beslutet omprövas och förnyas årligen.

Bilaga 5 Dosjustering av sjuksköterska
De lokala programområdena (LPO) föreslår och bereder, inom sina respektive
områden, vilka läkemedel samt vilken kompetens som krävs för att sjuksköterska ska
få dosjustera läkemedel.
….
Sjuksköterska som av verksamhetschef eller motsvarande bedömts ha kompetens att
justera en läkemedelsordination kan göra detta utifrån patientens individuella mål
eller mätvärden.
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Delegering av
läkemedelshantering
Fyra säkerhetsnivåer

1. Av vårdgivarens riktlinjer ska det på en övergripande
nivå framgå under vilka förutsättningar och i vilka
situationer delegering får ske.
2. Verksamhetschef/medicinskt ansvarig sjuksköterska
är ytterst ansvarig för att delegeringar sker på ett
korrekt sätt inom ett verksamhetsområde.

Bilaga 7 Delegering av läkemedelshantering
I kommunerna har Medicinskt ansvarig sjuksköterska motsvarande ansvar som
verksamhetschefen.
Ansvarsfördelning vid delegering – fyra säkerhetsnivåer
Av vårdgivarens riktlinjer ska det på en övergripande nivå framgå under vilka
förutsättningar och i vilka situationer delegering får ske.
I verksamhetens lokala rutin ska det för den enskilda verksamheten framgå i vilka
situationer och under vilka förutsättningar delegering får ske samt vilken kompetens
och kunskap som krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningställa
och/eller administrera eller överlämna läkemedel.
Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att delegeringar sker på ett korrekt sätt
inom ett verksamhetsområde.
Verksamhetschefen ska ansvara för att besluten om delegering är förenliga med en
god och säker vård, och omprövas i nödvändig omfattning.
Den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar får endast delegera om det är
förenligt med god och säker vård och ansvarar för att den som får uppgiften
delegerad har förutsättningar att fullgöra uppgiften
Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och/eller administrera
eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av
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läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.
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Delegering av
läkemedelshantering
Fyra säkerhetsnivåer

3. Den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar får
endast delegera om det är förenligt med god och säker
vård och ansvarar för att den som får uppgiften
delegerad har förutsättningar att fullgöra uppgiften
4. Den som genom delegering får i uppgift att
iordningställa och/eller administrera eller överlämna
läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om
hantering av läkemedel och de risker som är förenade
med hanteringen.

Bilaga 7 Delegering av läkemedelshantering
I kommunerna har Medicinskt ansvarig sjuksköterska motsvarande ansvar som
verksamhetschefen.
Ansvarsfördelning vid delegering – fyra säkerhetsnivåer
Av vårdgivarens riktlinjer ska det på en övergripande nivå framgå under vilka
förutsättningar och i vilka situationer delegering får ske.
I verksamhetens lokala rutin ska det för den enskilda verksamheten framgå i vilka
situationer och under vilka förutsättningar delegering får ske samt vilken kompetens
och kunskap som krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningställa
och/eller administrera eller överlämna läkemedel.
Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att delegeringar sker på ett korrekt sätt
inom ett verksamhetsområde.
Verksamhetschefen ska ansvara för att besluten om delegering är förenliga med en
god och säker vård, och omprövas i nödvändig omfattning.
Den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar får endast delegera om det är
förenligt med god och säker vård och ansvarar för att den som får uppgiften
delegerad har förutsättningar att fullgöra uppgiften
Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och/eller administrera
eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av
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läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.
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Delegering av
läkemedelshantering
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv
ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.
Det gäller oberoende av om det är en uppgift som ligger
inom den ordinarie arbetsutövningen eller en uppgift som
man fått genom delegering.
Man bär alltid själv det fulla ansvaret för sitt sätt att fullgöra
den mottagna uppgiften och är skyldig att utföra den efter
bästa förmåga.

Bilaga 7 Delegering av läkemedelshantering
I kommunerna har Medicinskt ansvarig sjuksköterska motsvarande ansvar som
verksamhetschefen.
Ansvarsfördelning vid delegering – fyra säkerhetsnivåer
Av vårdgivarens riktlinjer ska det på en övergripande nivå framgå under vilka
förutsättningar och i vilka situationer delegering får ske.
I verksamhetens lokala rutin ska det för den enskilda verksamheten framgå i vilka
situationer och under vilka förutsättningar delegering får ske samt vilken kompetens
och kunskap som krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningställa
och/eller administrera eller överlämna läkemedel.
Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att delegeringar sker på ett korrekt sätt
inom ett verksamhetsområde.
Verksamhetschefen ska ansvara för att besluten om delegering är förenliga med en
god och säker vård, och omprövas i nödvändig omfattning.
Den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar får endast delegera om det är
förenligt med god och säker vård och ansvarar för att den som får uppgiften
delegerad har förutsättningar att fullgöra uppgiften
Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och/eller administrera
eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av
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läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.
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Palliativ vård eller
Vård i livets slutskede
Palliativ vård
hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja
livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom
eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska,
sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till
närstående
Palliativ vård i livets slutskede
palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när
målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet
Enligt Socialstyrelsens termbank

Palliativ vård kan pågå i flera år
Palliativ vård i livets slutskede – oftast veckor eller dagar
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Palliativ vård eller
Vård i livets slutskede
Alla ordinationer ska dokumenteras i läkemedelslistan i
patientens journal/Pascal
Brytpunktssamtal genomfört av läkare. Dokumenteras i
patientens journal.
Muntlig akut ordination ska dokumenteras
● av mottagande sjuksköterska i patientens journal,
omgående
● av ordinerande läkare i patientens journal, senast
nästkommande vardag.

Palliativ vård kan pågå i flera år
Palliativ vård i livets slutskede – oftast veckor eller dagar
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Säker läkemedelshantering vid
in- och utskrivning
I rutinen Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning
beskrivs hur läkemedel ska hanteras vid in-och utskrivningar
till och från sjukhus i Sörmland.
Rutinen omfattar vuxna som själva inte kan ansvara för eller
hantera sina läkemedel, d.v.s. har överlämnat hälso- och
sjukvårdsansvar för läkemedel (tidigare benämnt
ansvarsövertagande).
Rutinen finns på regionens samverkanswebb under rubriken
Närvård.

Kapitel 12
Rutinen finns på regionens samverkanswebb under rubriken Närvård.
Det finns också en länk till sidan för Närvård från sidan för Läkemedelshantering på
Samverkanswebben:
https://samverkan.regionsormland.se/forvardgivare/lakemedel/lakemedelshantering/
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Bra länkar
● Läkemedelshantering Samverkanswebben
● Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och
sjukvården; HSLF-FS 2017:37
● Vårdhandboken
● Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?
● Läkemedelsverkets databas med biologiska läkemedel
OBS! Scrolla ner på sidan så kommer du till listan!
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