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LÄKEMEDELSHANTERING 

1 Allmänt 

Läkemedel skall hanteras på ett betryggande sätt så att hög patientsäkerhet och god kvalitet i 
vården tillgodoses. Det är synnerligen viktigt att enhetliga och säkra arbetsrutiner finns för 
läkemedelshanteringen såväl inom kommunerna som inom landstinget och de privata 
vårdgivarna. Gällande föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshanteringen i hälso- och 
sjukvården är gemensamma. Med läkemedelshanteringen avses ordination, iordningställande, 
administrering, rekvisition och  förvaring av läkemedel. 

 

1.1 Delegering 
Iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel  får delegeras inom hälso- 
och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. 
    
Endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor får delegera iordningställande och administrering eller   
överlämnande av läkemedel, till någon annan. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal får endast delegera en arbetsuppgift till någon annan, när det är 
förenligt med en god och säker vård av patienten, och den som delegerar en arbetsuppgift till 
någon annan, ansvarar för att han eller hon har förutsättningar, att fullgöra uppgiften. 
 
Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna 
läkemedel, ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är 
förenade med hanteringen. 
 
Enhetschefen/Verksamhetschefen (HSL) ska ansvara för att besluten om delegering är förenliga 
med en god och säker vård, och omprövas i nödvändig omfattning. 

 

1.2 Avvikelser 
Alla fel inom läkemedelshanteringen skall rapporteras som en avvikelse till ansvarig sjuksköterska 
och enhetschef/verksamhetschef (HSL). Vid risk för eller om en allvarlig skada eller sjukdom 
inträffar kontaktas MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska, som bedömer om det inträffade  också 
skall anmälas till IVO. Syftet med att uppmärksamma avvikelser, är att ta tillvara erfarenheter av 
tillbud och skador och vidta förebyggande åtgärder. 

2 Ansvar 

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i en 
sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 
kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med  
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i 
dagverksamheten. Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i 
hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende. Hälso- och sjukvårdslag SFS 2017:30 12 kap 1§ o 2§ 
 
Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall 
vara  individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. 
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2.1 Egenvård 
Utgångsläget är att den enskilde själv ansvarar för omhändertagande av de läkemedel som 
ordineras samt för den egna medicineringen. Detta gäller såväl i ordinärt boende som i särskilda 
boendeformer. För att läkemedelshanteringen skall vara säker, måste den enskildes eller 
anhörigs/närståendes förmåga att hantera läkemedlen bedömas individuellt. Om en person är 
helt medveten om sin medicinering - vad gäller läkemedlets art, dosens storlek, tidpunkter och 
tabletternas utseende - kan iordningställande och överlämnande av läkemedel utföras av 
personal på den enskildes eller närståendes uppdrag. Om det är egenvård är personalens 
insatser att betrakta som handräckning och ansvaret ligger kvar hos den enskilde. I de fall där 
misstanke finns om att personens medvetenhet sviktar gäller det för personalen att informera 
ansvarig arbetsledare eller närstående om situationen. 

 
Personliga assistenter 
När det gäller personliga assistenter så bör läkaren göra en skriftlig bedömning om 
läkemedelshanteringen är egenvård eller en hälso- och sjukvårdsuppgift. Som hjälp vid 
bedömning av     vad som är att betrakta som egenvård på den enskildes ansvar, utförda av en 
personlig assistent, hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd om personlig assistans och 
sjukvårdsuppgifter. 
 
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1996:9 om personlig assistans och sjukvårdsuppgifter 
definieras begreppet ”egenvård” som de uppgifter som ansvarig läkare normalt lämnar till patient 
eller anhöriga att sköta om. Författningen avser personer som är föremål för åtgärder i enlighet 
med Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS för att underlätta 
bedömning av vad som kan betraktas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

2.2 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Uppgifter som enligt föreskrifter skall utföras av verksamhetschef fullgörs inom den 
kommunala hälso- och sjukvården av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (HSLF-FS 
2017:37). 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) skall se till att läkemedelshanteringen tillgodoser 
kraven på hög patientsäkerhet och god vård genom att: 

- fastställa ändamålsenliga rutiner samt ange en entydig ansvarsfördelning för 
läkemedelshanteringen. 

- narkotikaklassade/övriga särskilda läkemedel skall ägnas särskild uppmärksamhet. 
- fortlöpande följa upp rutiner och ansvarsfördelning för 

läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet 
- regelbundna kvalitetssäkringar av läkemedelshanteringen genomförs 
- ansvara för eventuella undantag från riktlinjen 

 

2.3 Sjuksköterska 

Patientansvarig sjuksköterska (PAS) 
Den sjuksköterska som ansvarar för den enskildes läkemedelshantering ansvarar i enlighet med 
sitt medicinska yrkesansvar för att: 

- ordinationer genomförs 
- utvärdera effekten av läkemedel samt eventuella biverkningar i samråd med delegerad 

omvårdnadspersonal 
- den enskildes läkemedelshantering fungerar 
- läkemedlen förvaras på ett säkert sätt 
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- ta erforderlig kontakt med läkaren 
- dokumentera i patientjournalen 
- kontrollera signeringslista/kontrollista 
- delegera omvårdnadspersonal i överlämnandet av läkemedel 
- rapportera avvikelser som sker i samband med läkemedelshantering 
- för sjuksköterska med förskrivningsrätt gäller ett utökat ansvar. 

 
Läkemedelsförrådsansvarig sjuksköterska 
Kommunen skall utse sjuksköterska med särskilt ansvar för akut/buffertförråd. 
 
I ansvaret för läkemedelsförråd ingår: 

- rekvisition av läkemedel 
- ordningen i läkemedelsförrådet 
- att kontroll av narkotikaklassificerade/övriga särskilda läkemedel utförs av annan 

sjuksköterska än ansvarig för förrådet 
- deltagande i kvalitetsrevision av t ex farmaceut, samt att påpekanden vid revision och andra 

meddelanden från apoteket åtgärdas 
 
Sjuksköterskan/verksamhetschefen ska själv utarbeta en lokal instruktion inom sitt 
ansvarsområde. Mall för lokal instruktion finns på Insidan. 

 

2.4 Verksamhetschef (HSL) 
Verksamhetschefen ska ansvara för att besluten om delegering är förenliga med en god och säker 
vård, och omprövas i nödvändig omfattning. Verksamhetschefen har ett ansvar att, i samråd med 
PAS, organisera och bemanna så att arbetsordningen för läkemedelshantering kan tillämpas. Vid 
organisatoriska förändringar som påverkar läkemedelshanteringen skall verksamhetschefen 
informera sjuksköterskan och MAS. 

2.5 Omvårdnadspersonal 
Iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras till 
omvårdnadspersonal inom hälso- och sjukvården med undantag för     ambulanssjukvården.  

 

2.6 Läkare 
Patientansvarig läkare ordinerar läkemedel till varje enskild patient, ger anvisningar om vård och 
behandling samt följer patientens tillstånd om han/hon finner att det behövs. I läkarens ansvar 
ingår bedömning huruvida den enskilde har möjlighet att själv sköta sina läkemedel (egenvård) eller 
om det            är att betrakta som en hälso- och sjukvårdsuppgift. Ansvarsövertagandet skall 
dokumenteras i patientens journal 

3 Ordination 
 

3.1 Allmänt 
Ordination innebär förskrivning av läkemedel som utförs av läkare eller sjuksköterska med 
förskrivningsrätt. 
 
Det finns tre olika ordinationstyper: 

- stående, både kontinuerliga och vid behov 
- tillfälliga, avser läkemedel som ges vid ett enstaka behandlingstillfälle 
- genom skriftliga generella direktiv 
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Förskrivarens ansvar vid ordinationen: 
Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med utgångspunkt i 
patientens behov. Detta innebär att den som ordinerar särskilt ska göra en lämplighetsbedömning 
där hänsyn tas till patientens: 
 
1. hälsotillstånd, 
2. ålder, 
3. kön, 
4. läkemedelsanvändning, 
5. pågående behandling och utredning, 
6. överkänslighet mot läkemedel, och 
7. eventuella graviditet eller amning. 

 
Följande ska tydligt framgå av förskrivningen: 
Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i patientjournalen på ett strukturerat sätt och i ett 
enhetligt  format. De uppgifter om en läkemedelsordination som ska dokumenteras  är: 

 
1. läkemedelsnamn eller aktiv substans, 
2. läkemedelsform, 
3. läkemedlets styrka, 
4. dosering, 
5. administreringssätt, 
6. administreringstillfällen, 
7. läkemedelsbehandlingens längd, 
8. ordinationsorsak, 
9. när och hur läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas, 
10. i förekommande fall, anledningen till att läkemedlet inte får bytas  
ut mot ett likvärdigt läkemedel, och sådana övriga uppgifter som 
behövs för en säker hantering av läkemedlet.  
 
Uppgiften om dosering ska anges i ett strukturerat format. Om doseringen anges som en vid 
behovs ordination, ska även uppgiften    om maxdos per dygn dokumenteras. 
 
Förskrivaren ansvarar för att dokumentera läkemedelsordinationer och utvärderad effekt av 
läkemedlet. 
Effekt och utvärdering av läkemedel är ett gemensamt ansvar mellan förskrivare och ansvarig         
sjuksköterska. Information om intag fås via signeringslistor och vid behovslistor. 

 

3.2 Ordinationshandling – Läkemedelslista Dos 
Ordinationshandlingen ska ge en samlad bild av patientens läkemedelsbehandling. Ansvarig 
sjuksköterska måste kolla med Läkemedelslistan i Cosmic och vid behov kontakta ansvarig Läkare, 
så att Läkemedelslistan från Pascal och Cosmic överensstämmer. I vissa fall måste en sjuksköterska 
göra en sammanställning av ordinationer på en Läkemedelslista (ordinationshandling). 
 
Läkemedelslista dos (Ordinationshandlingen) sparas i journalen. Inom annan hälso- och sjukvård än 
sluten vården skall den sjuksköterska eller läkare som ansvarar för vården av en patient svara för 
att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ett ordinationskort eller på annan 
ordinationshandling. Kortet eller handlingen skall signeras och det skall framgå vem  som ordinerat 
respektive läkemedel. SOSFS 2001:17 
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När patienten inte får sina läkemedel via Dosdispensering skall sjuksköterskan göra en 
sammanställning av ordinationer på en ordinationshandling (Se Insidan) och signera densamma.  
 
Det ska klart framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Används recept, preliminär epikris 
eller behandlingsmeddelande från läkare, som underlag för sammanställning, skall dessa sparas i 
journalen.       Ordinationshandlingen förvaras i journalen. När patienter som har Dosdispensering 
ordineras en tillfällig ordination t ex en antibiotikakur, måste  dosreceptet kompletteras med en 
ordinationshandling. 
”Förteckning RECEPT” som medföljer DOS-leveranserna ska avbeställas. 

 

3.3 Telefonordination 
Läkemedel får ordineras per telefon om den som ordinerar läkemedel är förhindrad att komma till 
patienten. Ordination per telefon ska tas emot av en sjuksköterska och motläsas.   Namnet på den 
som ordinerat läkemedlet och tidpunkten ska anges. En telefonordination ska bekräftas av den som 
ordinerat, via brev, telefax, elektronisk post eller e-Dos, förutsatt att säkra rutiner för elektronisk 
överföring av journaluppgifterna används. Då synnerliga skäl finns, t ex om läkaren har jour i 
hemmet, behöver bekräftelse inte ske.  
 
Telefonordinationer förs in på ordinationshandlingen av den sjuksköterska som mottagit 
ordinationen  samt dokumenteras i patientjournalen. 

 

3.4 Akut/buffertförråd 
Syftet med de regionsfinansierade läkemedelsförråden är att underlätta för smidiga och 
snabba läkemedelsjusteringar t ex insättning av nytt läkemedel och antibiotikakurer. 
För alla läkemedel i förrådet gäller läkarordination, undantaget det som finns angivet i 
generella ordinationer. (Obs! Generella ordinationslistan måste vara underskriven av 
ansvarig Läkare) 
 
Läkemedlen i akut/buffertförråden får beställas och användas enligt de riktlinjer som utarbetats av 
landstinget och är kostnadsfria för den boende (HSL 18d§). Läkemedel beställs från den av regionen 
upphandlade apoteksleverantören (Apoex) via deras webbaserade beställningssystem. 

 

3.5 Ordination enligt generella direktiv SÄBO och korttidsboenden  samt vid behov för 
hemvårdspatienter i ordinärt boende 
Läkemedel som ordineras enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en 
sjuksköterska  gjort en behovsbedömning på plats. Sjuksköterskan dokumenterar ordinationen i 
patientjournalen och rapporterar till ansvarig läkare för vidare uppföljning. 
 
I de generella direktiven skall anges indikationerna och kontraindikationerna samt doseringen 
och antalet tillfällen som läkemedlet får ges         till en patient utan att läkare kontaktas.  
 

3.6 Markering av överkänslighet 
Intolerans och överkänslighet som innebär allvarlig risk för patientens liv eller hälsa skall 
markeras i journalen med ordet ”VARNING” och/eller ”OBSERVATION”. Gäller även 
blodförtunnande läkemedel. 
 

Anteckning om och beskrivning av intolerans/överkänslighet skall också göras på 

ordinationshandling hos patienten samt i omvårdnadsdokumentation i anslutning till patientens 

vårdmiljö. 
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4 Rekvisition av läkemedel och övriga varor 
 

4.1 Beställning 
Dosdispensering 
Beställning av läkemedel i originalförpackning skall göras via IT-systemet PASCAL. I undantagsfall 
kan läkemedel hämtas på lokalt Apotek. För övrig information se Dosrutin på Insidan. 
Vid ordinationsändring innan ny rulle kommer, ska sköterskan använda läkemedlen från DOS 
påsen  men iordningställ en Dosett för dagarna innan ny rulle kommer. 
 

4.2 Mottagning av leverans 
Sjuksköterska som ansvarar för läkemedelsförrådet ser till att leveransen från apoteket tas emot av 
behörig person enligt lokal läkemedelsinstruktion och låsas in så att det förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. Leveransen kvitteras dels vid avhämtning på apoteket, dels vid leverans till mottagaren. 
Leveransen skall tas omhand omedelbart in för att undvika  att kylvaror står för länge i 
rumstemperatur. 
 
Sjuksköterska skall kontrollera att plomberingen är obruten och att innehållet i lådan 
överensstämmer med det som rekvirerats samt att antal kollin stämmer. Vid mottagande av 
narkotikaklassificerade/övriga särskilda läkemedel skrivs dessa in i narkotikajournalen. 
 

Vid felaktig leverans eller fel på levererad vara skall levererande apotek omedelbart kontaktas. Vid 
fel     på vara skall alltid produkten skickas till apoteket för reklamation. 

 

5 Förvaring 

Läkemedel skall förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt låst läkemedelsskåp 
som är anpassat till  verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedlen skall vara 
oåtkomliga för obehöriga. 
 
SOSFS 2001:17 Riskbedömning ska föregå förvaring utanför Läkemedelsförråd och gäller 
endast  mjukgörandekrämer o salvor, termreglerande och munvårdsläkemedel. 

 

5.1 Särskilt boende 
Läkemedel i akut/buffertförråd eller enskilt förskrivna läkemedel skall förvaras inlåsta oåtkomligt 
för obehöriga. Om enskilt förskrivna läkemedel förvaras i akut/buffertförråd skall de förvaras 
åtskilda från varandra i t ex märkta plastbackar. För att undvika förväxling av patienter och 
iordningställda doser bör överlämnande och intag av läkemedel ske i den boendes rum/lägenhet. 
Förvaring i låsbart skåp på respektive rum/lägenhet är att föredra. Det är viktigt att läkemedlen 
tas om hand vid avflyttning eller då patient/boende avlider (se även 5.9). Om det är mest 
praktiskt kan den stående dosen förvaras i ett låst skåp i gemensamt utrymme/lokal. 
Signeringslista och ordinationshandling som rör läkemedlen       förvaras vid läkemedelsdoserna. 

 

5.2 Ordinärt boende 
Läkemedel förvaras i den enskildes hem på betryggande sätt i förhållande till den enskildes 
hälsotillstånd. Läkemedel som hemsjukvården ansvarar för skall förvaras på ett sådant sätt att 
oberättigade inte får tillgång till dem. Vid behov kan läkemedlen förvaras i kommunens lokal i låst 
förråd. Sjuksköterskan som delegerar delar av läkemedelshanteringen till omvårdnadspersonal 
skall se   till att förvaring i t ex grupplokal är inlåst, säker och ändamålsenlig. Principen är att endast  
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delegerad personal skall ha tillgång till läkemedlen, samråd med arbetsledaren förutsätts. Se rutin 
för säker förvaring av läkemedel i ordinärt boende. 

 

5.3 Läkemedelsförråd 
Utrymme för förvaring av läkemedel, t ex läkemedelsrum, läkemedelsskåp eller läkemedelsvagn. 
Läkemedel som ej är enskilt förskrivna förvaras i skilda grupper: 

- läkemedel för injektion 
- övriga läkemedel för invärtes bruk 
- läkemedel för utvärtes bruk 

 

5.4 Städrutiner 
I förråd där läkemedel förvaras ska god ordning råda. Arbetsbänkar och golv ska så långt som 
möjligt  vara fria från askar och kartonger för att underlätta städning. Storstädning bör utföras 
minst en gång per år. Golvet ska torkas dagligen. Städ av hyllor bör ske en gång i månaden. 
 
Arbetsbänkar ska rengöras minst en gång per dag samt vid spill. Rengöring av bänkar bör ske 
både        före och efter tillredning av läkemedel. Använd vatten och därefter alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel. Signaturlista ska finnas och sparas på enheten i 1 år. 
 
För kylskåp ska översyn, avfrostning och tömning av eventuell vattenflaska ske var 3; e månad. 
Värmeskåp ska städas en gång per månad. I värmeskåpet växer mikroorganismer fortare på 
grund av den förhöjda temperaturen. 

 

5.5 Nyckelhantering 
Nycklar till läkemedelsförråd får endast innehas av tjänstgörande sjuksköterska. Nycklarna 
till  läkemedelsförrådet förvaras inlåsta i ett nyckelskåp på arbetsplatsen enligt lokal 
instruktion. 
 
När omvårdnadspersonal behöver ha tillgång till iordningställda läkemedelsdoser får nycklar 
innehas  av den som fått delegering att hantera läkemedlen. Nyckellista skall föras (Elektroniskt). 
Se lokal rutin för nyckelhantering. 

 

5.6 Sprutor och kanyler 
Sprutor och kanyler skall alltid förvaras inlåsta. 

 

5.7 Kylförvaring 
Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2º – +8º) och skall förvaras i kylskåp. Detta framgår av 
märkningen på förpackningen. Kylskåpet behöver ej vara låsbart om det är placerat i ett  låst rum 
dit endast sjuksköterskor har tillträde. Temperaturen bör kontrolleras och dokumenteras alla 
vardagar i veckan i akut förrådet, om möjligt med digital termometer. Temperaturen i dörren är 
ofta för hög för känsliga      preparat som t ex vacciner, därmed skall inga läkemedel förvaras i 
kylskåpsdörren om det inte är ett specifikt läkemedelskylskåp. I kylskåp avsett för läkemedel får 
endast läkemedel förvaras.  
 
För kylskåp i kunds lägenhet kan läkemedel förvaras  i en avsedd låda med snedkant (för att 
förpackningar inte skall komma i kontakt med kylelement. Temperaturkontroll bör ske engång per 
vecka och dokumenteras 
 
Gemensamt kylskåp i gemensamt utrymme på enheten skall vara låst så att endast delegerad  
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personal har tillgång. I kylskåpet skall varje patient ha en egen avsedd plastlåda märkt med namn 
och personnummer. Temperaturkontroll skall ske alla vardagar, med digital termometer om 
möjligt och dokumenteras. 

5.8 Medel för tekniskt bruk 

Medel för tekniskt bruk som t ex rengöringsmedel och liknande får inte förvaras i 
läkemedelsförråd. De skall förvaras på annat säkert sätt. 

 

5.9 Kasserade läkemedel 
Överblivna och utgångna läkemedel som skall kasseras, avlämnas i speciella lådor hos 
apoteket för destruktion.  
 
Observera att vid kassering av narkotikaklassade läkemedel krävs dubbelsignering i 
narkotikajournalen, samt att dessa läkemedel lämnas till apotek för destruktion. 
https://www.apoteket.se/vard-foretag/tjanster/avfallssystem-for-lakemedel/ 

 

5.10 Avlidens läkemedel 
Avlidens läkemedel tillhör juridiskt sett dödsboet men av praktiska skäl kan kommunen erbjuda 
sig att    sända dessa till apoteket för destruktion. Narkotikaklassade läkemedel omfattas av 
narkotikalagstiftningen vilket innebär att det är brottsligt att inneha eller bruka någon annans 
narkotikaklassade preparat och får därför ej lämnas ut. Viktigt att kontrollera så att inga 
läkemedel finns kvar i Läkemedelsskåpet i lägenheten. 

 

6 Iordningställande 
Läkemedlen skall iordningställas av en sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller 
apotekare. En sjuksköterska, läkare eller tandläkare som iordningställt ett läkemedel har själv 
ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten. SOSFS 2001:17 

 

6.1 Iordningställande av läkemedel 
Iordningställande av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift som utförs enligt ordination. 
Uppgiften att iordningställa flytande läkemedel, läkemedel för inhalation och insulin i 
insulinpenna kan delegeras. Iordningställande av dosett kan i undantagsfall delegeras efter 
samråd med MAS. Den som iordningställt doserna ansvarar för att innehållet och märkningen 
är korrekt. (Som hjälp kan ”Stöd vid läkemedelshantering” från Region Skåne användas) 
 
Dosett 
Iordningställande av läkemedel i dosett/motsvarande sker med ordinationshandling som 
underlag. Dosetten märks med patientens personnummer samt för- och efternamn, samt 
Läkemedel, styrka och tidpunkt för överlämnande. Iordningställandet av dosett signeras av den 
som utfört uppgiften. 

 
Sväljes hela” alternativt krossas 
Då patienten inte kan svälja ett preparat måste läkemedelsformen eller administrationssättet 
omprövas  av ansvarig Sjuksköterska. Saknas alternativa beredningsformer kan tabletterna i vissa 
fall krossas. Det är sjuksköterska som tar beslut om ett läkemedel kan krossas eller inte. 
Vissa tabletter och kapslar måste sväljas hela p.g.a. att de har förlängd effekt eller är överdragna  
med  ett skikt som motstår saltsyra i magsäcken. Se närmare i FASS. 
 

https://www.apoteket.se/vard-foretag/tjanster/avfallssystem-for-lakemedel/
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Läs alltid i FASS när det är aktuellt att krossa en tablett och flytande alternativ ej finns. Skall 
tabletten krossas sker detta med hjälp av tablettkross. Vid all krossning av läkemedel måste 
allergirisken beaktas - dels genom att det dammar, dels genom att läkemedel kan bli kvar till nästa 
patient. Framför allt gäller detta antibiotika. 
 

6.2 Underlag 
Som underlag för iordningställande av läkemedel används ordinationshandling eller 
läkemedelslista.  Se 6.1. 

 

6.3 Hjälpmedel 
Vid iordningställande används hjälpmedel i form av t ex handskar, sked, pincett eller 
medicinbägare. Tablettdelare rekommenderas när halva tabletter är ordinerade. 
 
Om läkemedel iordningställs i förväg ska bägaren märkas med patientens namn, 
personnummer läkemedlets namn och styrka samt dos. 
 

7 Överlämnande/administrering 
 

7.1 Allmänt 
Administrering av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. 
Följande arbetsuppgifter kan delegeras till omvårdnadspersonal: 

- överlämna iordningställda doser av läkemedel. 
- dosering och överlämnande av flytande läkemedel. 
- injektion med insulin samt Fragmin. 

 

7.2 Ansvar 
Den som administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en patient ska mot den 
dokumenterade ordinationen kontrollera 
 

1. patientens identitet, 
2. läkemedelsnamn eller aktiv substans, 
3. läkemedelsform, 
4. läkemedlets styrka, 
5. dosering, 
6. administreringssätt, och 

7. administreringstillfällen. 

 
Läkemedel som ej dispenseras i Dos, dosett etc. måste uppmärksammas. Några exempel är 
ögondroppar, injektioner och flytande läkemedel samt läkemedel som delas från 
originalförpackning på grund av begränsad hållbarhet. Vid flera 
doseringssystem/läkemedelsformer, skall överlämnandet signeras var för sig på  signeringslista. 
Problem vid överlämnandet skall rapporteras till sjuksköterska. 
 

7.3 Rimlighetskontroll 
Den som överlämnar läkemedel skall göra en rimlighetskontroll vilket innebär, att kontrollera 
påsen  eller dosetten innehåller rätt antal tabletter. För Dospåsen gäller det att läsa texten på 
påsen och jämföra med ordinationshandling/läkemedelslista.  För dosett gäller jämförelse med 
ordinationshandling. 
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7.4 Överlämnandetider 
Läkemedel skall i de flesta fall fördelas så jämnt som möjligt över dygnet. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att intervallet mellan dagens sista och påföljande dags första dos 
inte blir för stort. Rekommenderade tider är klockan 8, 14 och 20. 

 

7.5 Fel iordningställd dos 
Om den som överlämnar läkemedel, upptäcker ett fel skall sjuksköterska underrättas. 
Sjuksköterskan  ansvarar för att åtgärda felet och gör anmälan enligt lokal avvikelserutin. Fel i 
Dospåse skall rapporteras till levererande dosapotek av sjuksköterska. 
 

7.6 Verkan och biverkan 
Det är av största vikt att omvårdnadspersonalen rapporterar iakttagelser rörande patienternas 
tillstånd till ansvarig sjuksköterska för att kunna följa upp behandlingsresultatet. Dessa rapporter 
skall ligga till grund för sjuksköterskans diskussion med ansvarig läkare om patientens behandling. 
Misstänkt biverkan skall snarast rapporteras till ansvarig läkare. 

 

7.7 Användaranvisning 
Sjuksköterskan är skyldig att ge tillräcklig information om hur läkemedlen skall administreras för 
att undvika felanvändning. Tabletter, kapslar och pulver ska alltid intas med riklig mängd vätska 
och ej i  liggande ställning. Vid svårigheter att inta läkemedel per os. Se kapitel 6.1 
Iordningställande av läkemedel. 

 

7.8 Vid behovsläkemedel 
Bedömning när vid behovsläkemedel skall ges är en sjuksköterskeuppgift. I de fall sjuksköterskan 
inte  kan besöka patienten kan uppdrag ges per telefon till omvårdnadspersonalen att 
iordningställa och administrera läkemedlet. Sjuksköterskan måste förvissa sig om vilka vid 
behovsläkemedel patienten är ordinerad. PAS/sjuksköterskan har uppföljningsansvar till ansvarig 
läkare för utförd behandling. 
 
PAS kan på särskild vid behovslista ge direktiv i förväg till omvårdnadspersonalen att ge 
vid behovsläkemedel. Obs! Får inte stå 1-2 tabletter! 
 
Behovsmedicinen läggs i påse märkt med Patientens personnummer och Läkemedel och 
styrka samt datum. Hållbarhetstiden förkortas då ett läkemedel tas ur sin förpackning (ej 
blister) och skall därför kasseras efter en månad.       I påsarna ska det förvaras så få tabletter 
som möjligt och ansvarig sjuksköterska ska ha täta uppföljningar hur det går. 
 
Av listan skall framgå: 

- läkemedlets namn 
- beredningsform och styrka 
- administrationssätt 
- dosering i antal/volym 
- doseringsintervall, maxdos 
- användning eller indikation 

 
PAS skall kontrollera signeringslistan varje månad och dokumentera i patientjournalen 
hur ordinationen har utförts. Därefter sparas listorna i patientjournalen. 
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7.9 Signeringslista 
För alla läkemedel som kommunens sjuksköterska har ansvar att administrera ska 
finnas en  signeringslista med giltighetstid en månad. Listor för flera månader får inte 
lämnas ut! 

 
På signeringslistan ska tydligt framgå: 

- Patientens namn och personnummer 
- läkemedlets namn / Obs! Viktigt att skriva om läkemedlet är utbytt mot Generiskt 

läkemedel 
- vid vilket klockslag läkemedlet ska ges 
- beredningsform och styrka 
- administrationssätt 

 
PAS skall kontrollera signeringslistan varje månad. Därefter sparas listorna i 
patientjournalen.   Vid flera doseringssystem/olika beredningsformer skall överlämnandet 
signeras var för sig på        signeringslista. 
 

7.10 Lista med namnförtydliganden 
På varje enhet ska det finnas en lista med namnförtydligande av signaturer. På listan skall det anges 
datum, namn, befattning och signatur. Aktuell signaturlista förvaras lättåtkomlig. Den revideras 
fortlöpande, dock minst en gång per år. Signaturlistorna skall arkiveras enligt rutin för arkivering. 

 

8. Särskilda läkemedel 
 

8.1 Narkotikaklassade/övriga särskilda läkemedel 
Sammanställning av narkotikaklassade läkemedel enligt förteckning II-III, IV-V 
Läkemedelsboken (LB), kap ”Särskilda läkemedel”. http://www.lakemedelsboken.se/ 
 
Beställning av narkotikaklassade läkemedel till kommunens akut/buffertförråd beställs på 
samma beställningsblankett som övriga läkemedel till förrådet. För att underlätta kontroll av 
dessa läkemedel bör endosförpackade/blisterförpackade preparat beställas. Narkotikajournal 
över leverans och uttag ska föras på narkotikaklassade/övriga särskilda läkemedel. 
Narkotikajournalen och kopia på beställningsblanketten sparas på enheten i 10 år efter sista 
noteringen. Om endast en del av en ampull eller tablett ges skrivs kasserad mängd in i 
anmärkningskolumnen i narkotikajournalen. 
 
För Patientförskrivna narkotikaklassade läkemedel som inte är DOS-dispenserade, 
förs Narkotikajournal. Narkotikajournalen och kopia på beställningsblanketten 
sparas i  Patientjournalen – pappersdelen. 
 
För narkotikaklassade/övriga särskilda läkemedel i Dospåsar behövs inte narkotikajournal. 
Annan sjuksköterska än den som ansvarar för förrådet ska kontrollera förbrukningen varje 
månad.  
 
Stickprovskontroll sker i samband med granskning. Hos enskild person skall registrering och 
kontroll av förbrukningen ske i de fall, där denne behöver personalens hjälp med doseringen 
eller intag av läkemedlet. Annan sköterska än PAS ansvarar för att kontroll av förbrukningen 
sker minst en gång i månaden. 
 

http://www.lakemedelsboken.se/
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8.2 Insulin 
Delegering får endast ske till patient med stabilt blodsocker och ges med insulinpenna. Den som 
fått delegering och ger insulin måste känna till vilka risker och konsekvenser som hör till 
arbetsuppgiften samt vad man måste iaktta och rapportera till sjuksköterskan. Undantag när det 
gäller delegering av insulingivning sker i samråd med MAS. 
 
Sjuksköterskan ska märka upp insulinpennan med namn och personnummer på den patient som 
ska ha   insulin. Det ska också finnas en Läkemedelslista och signeringslista enbart avsedd för 
insulingivning. 

 
På signeringslistan skall PAS ange: 
- namn och personnummer 
- aktuell insulinsort 
- aktuell insulindos – se Läkemedelslistan. 
- tidpunkt när dosen ska ges 
Vid ordinationsändring är det PAS ansvar att uppdatera Läkemedelslistan och signeringslista. 

 

8.3 Smärtlindring 
Omfattande smärtlindring med injektion eller pump kan inte sjuksköterskan delegera till 
annan   personal. Krävs kontinuerlig bedömning är det även vid annan administreringsform 
en sjuksköterskeuppgift. 

 

8.4 Syrgas/oxygen 
Syrgas är ett läkemedel. Behandlingen skall ordineras och receptförskrivas av läkare och omfatta 
mängd och behandlingstid. Doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan att gasflödet 
i liter   per minut kan avläsas. Flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra syrgas till en 
patient räknas som ett iordningställande av läkemedel och kan ej delegeras. För handhavande av 
syrgas se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal på www.sjukvardsradgivningen.se 

 

8.5 Nitroglycerinpreparat 
Nitroglycerinpreparat är ett exempel på preparat som kan behöva hanteras som ett undantag från 
föreskriften gällande läkemedelshantering. Individuell bedömning skall göras för att finna den 
säkraste lösningen. 

 

8.6 Depotplåster 
När depotplåster ordinerats följs tillverkarens bruksanvisning vid applicering (se bipacksedel eller 
FASS). Använt plåster, se instruktion på Insidan för att administrera depotplåster. Se kapitel 5.9 
Kasserade läkemedel. 

 

8.7 Waran 
Sjuksköterskan skall själv ta emot ordinationen, dela dosett om det inte sker på den enskilde 
personens eget ansvar. Waran ska ges kvällstid efter kl. 16.30. Detta för att eventuella 
ordinationsändringar kan nå ut till respektive enhet. Ett alternativ är att få ordination som gäller 
till och med nästa provtagningsdag. Endast i undantagsfall kan Waran ges på morgonen. Detta 
måste ske i samråd med förskrivaren/ordinatören och dokumenteras så att missförstånd undvikes. 
 
 
 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/
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8.8  Riskläkemedel 
Särskild noggrannhet skall iakttas vid hantering av t.ex. cytostatika avseende handhavande, 
sort, styrka, dos och dosintervall. Vid osäkerhet kontakta lokalt apotek och/eller 
behandlande klinik. 

 

8.9 Influensavaccin 
Influensavaccin kan ges i hemmet av behörig sjuksköterska. fortydligande-ang-regelverk-kring-

att-ordinera-iordningsstalla-och-administrera-vaccin-.pdf (regionvastmanland.se). 
 

8.10 Naturläkemedel/Naturmedel 
Vid användning av naturläkemedel kontaktas alltid förskrivare först för diskussion om 
eventuella     interaktioner med övrig läkemedelsbehandling. Om kommunal personal deltar i 
behandling mednaturläkemedel/naturmedel måste behandlingen dokumenteras på samma 
sätt som övrig farmakologisk behandling. 

9 Kvalitetssäkring 
 

9.1 Läkemedelsgenomgång 
För att säkerställa en bra läkemedelsbehandling bör kontinuerlig genomgång av läkemedlen ske, 
minst          en gång per år. 
 

9.2 Kvalitetsgranskning 
Läkemedelshanteringen ska regelbundet genomgå en extern granskning en gång per år, som ett 
led i kvalitetssäkringsarbetet. Granskningen utförs lämpligen av farmaceut i de delar som 
omfattar dennes kompetens. Det finns också möjlighet till kollegial granskning, genom 
triangelrevision eller liknande.  
 
Kvalitetsgranskning kan omfatta: 

- Beställning och transport av läkemedel 
- Kontroll av leverans och dosrecept 
- Förvaring av läkemedel och medicinska gaser 
- Ordination av läkemedel 
- Iordningställande av läkemedel 
- Administrering och signering 
- Rapportering av biverkningar 
- Avvikelserapportering 

Huvudinriktningen vid varje granskning skall ske i samråd med MAS. 

 

10 Läkemedelsnära förbrukningsartiklar 
Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av 
medicinering skall förskrivas individuellt och är kostnadsfria för patienten. Artiklarna skrivs på 
hjälpmedelskort eller dosreceptet och beställs från apoteket. Läkare och tandläkare har 
förskrivningsrätt. För ”Förbrukningsartiklar för diabetes” har även distriktssköterska och 
sjuksköterska med kompletterande utbildning förskrivningsrätt.  

De artiklar som kan förskrivas finns på https://www.apoteket.se/vard-foretag 
 
 
 
 

https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/coronavirus---covid-19/vaccination/rutiner-och-instruktioner/fortydligande-ang-regelverk-kring-att-ordinera-iordningsstalla-och-administrera-vaccin-.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/coronavirus---covid-19/vaccination/rutiner-och-instruktioner/fortydligande-ang-regelverk-kring-att-ordinera-iordningsstalla-och-administrera-vaccin-.pdf
https://www.apoteket.se/vard-foretag
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11 Definitioner 
Administrering av läkemedel 
Tillförsel av läkemedel till kroppen. 

 
Dos 

Mängd av ett visst läkemedel eller en viss substans, med en given styrka, som ska administreras. 

 
Dosering 

Uppgift om dos och periodicitet. 

 
Generellt direktiv om läkemedelsbehandling 

Beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt 

angivna tillstånd. 

 
Generiska läkemedel 
Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och 
säkerhet som ett originalläkemedel. Detta ska vara tydligt på signeringslistorna. 

 
Hemsjukvård 

Hälso- och sjukvård när den ges i en patients bostad i eget boende och som är sammanhängande 

över tiden (två veckor). 

Iordningställande av läkemedel 

Färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering. 

 

Läkemedelslista 

Lista med uppgifter om läkemedelsordinationer som avser en viss patient. 
 

Ordination 

Beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd 

genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd. 

Ordinationsorsak 

Indikation som den som ordinerar anger som skäl till en viss ordination. 

 
Överlämnande av läkemedel 

Det att ett läkemedel som ska tillföras till en patient lämnas över till patienten själv eller till en 

tredje     person som administrerar läkemedlet. 


